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Diário de Bordo

“Você conseguirá ajudar seu aluno ou aluna a aprender mais, se não der aula”
● Ação de descobrir, e perceber-se capaz de concluir um pensamento sem o
professor.
● Objetivo de formar indivíduos independentes

➔ Sonhos
● Aventura de autodescoberta,
● Alunos que sonham com o que tem medo

➔
●
●
●
●
●

Meditação em sala de aula
Como seria se fosse aplicado em sala de aula?
Funciona para todos?
Quais são os tipos de meditação?
(Meditação que ajuda na concentração)
Requer disciplina!

➔
●
●
●

Construção de textos em sala,
Benefícios de escrever o que vai falar em sala:
Conseguir perceber as falhas em sua organização mental
Transformar a ideia em texto, torna mais rigoroso e mais fácil de identificar falhas; O
processo de escrita organiza as ideias.

●
●
●
●

Disponibilizar resumos para os alunos antes das aulas ou durante a aula.
Ajudar o aluno a se encontrar dentro da disciplina
Mas o aluno pode não querer participar mais da aula
Fundamental que seja preservado o direito de que todos possam pensar da mesma
forma
O que os alunos que não tem acesso a todos os tipos de mídias fariam para não
ficar prejudicado?
Qual o papel do professor nesse caso?
NENHUM ALUNO PODE FICAR SEM ACESSO AO MATERIAL
Livro didático não pode se tornar uma prisão para o professor

●
●
●
●

Vale lembrar que, conteúdo nunca é o ponto de partida, mas sim o de chegada
●
●
●

Para quem é mais importante a avaliação?
Quando repetir o conteúdo?
O que é o certo?

●
●
●
●
●
●

Até que ponto confiar no aluno; E talvez, como a decepção com um aluno em
específico pode mudar a forma com que você olha os outros alunos que virão?
O papel do professor, é mostrar o porquê é importante o aluno ser honesto consigo
mesmo e com os outros.
O quanto você se coloca em uma posição vulnerável frente a outra pessoa?
O que leva um indivíduo a cometer atos fraudulentos? E qual o nosso direito em
julgá-lo?
Até que ponto é benéfico confiar no aluno?
Saber que um aluno fraudou uma prova, serviria com ponto de partida para uma
aproximação e acolhimento ao aluno?

Pergunta da semana: O que, alimenta a alimenta, estimula a competitividade?

