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Paulo Freire sustentava que a história é “tempo de possibilidade”,
de “possibilidade coletiva”. Isso significa que cabe a cada um de nós,
mas cabe a todos nós também. Nesta luta, há uma dimensão individual
(como posso, na minha trajetória pessoal e profissional, estar em
permanente busca de “ser mais”?) e uma dimensão coletiva (quais são
os espaços de luta por uma educação de qualidade e pela valorização
do educador?). Paulo Freire afirmava também que “não era esperançoso
por teimosia, mas por imperativo histórico e existencial”.

(Angela Antunes, Boniteza de um sonho)



Olá, caro colega professor..
 Estamos vivendo tempos inéditos em nossas vidas e as incertezas se multiplicam a cada
dia, a cada momento...
 Hoje, diante dos desafios impostos pelo cenário mundial, estamos vivendo um tempo de
possibilidades, estamos descobrindo novas habilidades, novos caminhos e, mais do que
imaginamos, estamos usando nossa criatividade para construir esperanças para o futuro.
E nós, professores, criativos por imperativo da profissão, estamos aprendendo mais do que
ensinando... E continuaremos nosso trabalho com o profissionalismo e a seriedade de sempre,
pois ensinar é um processo humano. E o que buscamos hoje é preservar a humanidade em
cada uma de suas nuances e potencialidades.
 Enfim, o que propomos, agora, são dicas, sugestões, leituras e possibilidades para dar
continuidade aos nossos estudos e para refletir sobre nossas ações como professores...

Bom trabalho e boas reflexões...



Acesse:
https://www.bbc.com/portuguese/geral-51457665

Acredito que devemos transformar o professor 
em uma das pessoas mais importantes da

sociedade. Porque, no fim das contas, são eles
que vão moldar nossa criatividade, nossa coesão
social, que vão estabelecer os alicerces que levam

a criar uma economia forte e sustentável.

À medida que a sociedade se torna cada vez
mais polarizada, os estudantes precisam desenvolver

inteligência emocional para serem capazes de se
conectar e ter empatia com outras pessoas,
sejam da sua comunidade ou a nível global.

À medida que a sociedade se torna cada vez
mais polarizada, os estudantes precisam desenvolver

inteligência emocional para serem capazes de se
conectar e ter empatia com outras pessoas,
sejam da sua comunidade ou a nível global.

Mas, acima de tudo, aprender a entender seu
próprio desenvolvimento emocional, para ser capaz
de gerenciar seu bem-estar em um mundo em que,

a cada dia, é mais difícil viver.

'Ser professor deve ser o trabalho mais importante do século 21’,
diz especialista que estudou ensino em mais de 20 países

...ensinar é definitivamente um processo humano.



A BNCC é o documento normativo que regulariza, atualmente,
a educação nacional.

Esse é um momento propício para retomar as competências
e refletir sobre os caminhos para desenvolvê-las em nossos
alunos e, sobretudo, em nós...



As dez competências gerais da BNCC

Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o
mundo físico, social e cultural para
entender e explicar a realidade (fatos,
informações, fenômenos e processos
linguísticos, culturais, sociais,
econômicos, científicos, tecnológicos
e naturais), colaborando para a
construção de uma sociedade solidária.

Exercitar a curiosidade intelectual e
recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a
reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e inventar soluções
com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.

Desenvolver o senso estético para
reconhecer, valorizar e fruir as diversas
manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também para
participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.

Utilizar conhecimentos das linguagens
verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual
(como Libras), corporal, multimodal,
artística, matemática, científica,
tecnológica e digital para expressar-se
e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes
contextos e, com eles, produzir
sentidos que levem ao entendimento
mútuo.

Utilizar tecnologias digitais de comunicação
e informação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas do
cotidiano (incluindo as escolares) ao se
comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos e resolver problemas.

Valorizar a diversidade de saberes e
vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e
fazer escolhas alinhadas ao seu
projeto de vida pessoal, profissional
e social, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.

Argumentar com base em fatos, dados
e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de
vista e decisões comuns que respeitem
e promovam os direitos humanos e a
consciência socioambiental em âmbito
local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, reconhecendo
suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar
com elas e com a pressão do grupo.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução
de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao
outro, com acolhimento e valorização
da diversidade de indivíduos e de grupos
sociais, seus saberes, identidades, culturas
e potencialidades, sem preconceitos de
origem, etnia, gênero, orientação sexual,
idade, habilidade/necessidade, convicção
religiosa ou de qualquer outra natureza,
reconhecendo-se como parte de uma
coletividade com a qual deve se
comprometer.

Utilizar conhecimentos das linguagens
verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual
(como Libras), corporal, multimodal,
artística, matemática, científica,
tecnológica e digital para expressar-se
e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes
contextos e, com eles, produzir
sentidos que levem ao entendimento
mútuo.

1. Conhecimento 2. Pensamento científico,
    crítico e criativo

3. Repertório cultural 4. Conhecimento 5. Cultura digital

6. Trabalho e projeto
     de vida

7. Argumentação 8. Autoconhecimento
    e autocuidado

9. Empatia e cooperação 10. Responsabilidade
       e cidadania

https://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk
Acesse:



Competências específicas de
Linguagens para o Ensino Fundamental
Para conhecer um pouco mais sobre as Competências específicas de
Linguagens para o Ensino Fundamental, acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=hizVJKJjkN0



A Língua Portuguesa na BNCC

https://www.youtube.com/watch?v=0TOrmsKYyKk

Acesse:



Leitura: o grande desafio

Acesse:

Para refletir acerca da leitura, um dos desafios da escola como um todo, não somente do
professor de língua portuguesa, propõe-se a leitura de um texto de Roxane Rojo.
Rojo é uma conceituada estudiosa dos multiletramentos, atualmente, no Brasil.
Vale a leitura!

“Letramento e capacidades de leitura para a cidadania”

https://www.academia.edu/1387699/Letramento_e_capacidades_de_leitura_para_a_cidadania



Leitura literária na escola

Na Trilha Formativa, projeto desenvolvido, primeiramente, com os professores de 6º e 7º anos,
foram iniciados estudos sobre a leitura literária nas aulas de Língua Portuguesa. Para dar
continuidade a esta reflexão, é proposta, agora, a leitura de um artigo intitulado: “O papel da
literatura na bncc: ensino, leitor, leitura e escola”. O artigo encontra-se disponível em:

Lembrando que a leitura vale para professores de todo o
Ensino Fundamental e Médio.

http://periodicos.ufc.br/revletras/article/view/43409



Leitura literária na escola

Acesse:

Outra ferramenta bastante interessante para explorar o tema da
leitura literária na escola é o site PLATAFORMA DO LETRAMENTO

Navegue, explorando as leituras e
atividades propostas.

http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-especial/1144/literatura-na-escola.html



Escola sem muros: em casa 
também se aprende

Acesse:

E conheça as dicas e sugestões que foram propostas para os nossos alunos...

Você está convidado(a) a conhecer o material proposto para os
alunos no site da Prefeitura, no Projeto “Escola sem muros: em
casa também se aprende”.

http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-especial/1144/literatura-na-escola.html



Mande seu pedido de participação para o email:

e receberá no seu email o convite para participar do AVEP.

Lembrando que é importante ter uma
conta do gmail.

Queremos reforçar o convite para que vocês acessem o AVEP, o nosso Ambiente
Virtual de Experiências Pedagógicas. Agora, mais do que nunca, os ambientes
virtuais serão explorados.

epplinguaportuguesa@gmail.com



Durante essa semana, temos algumas atividades propostas e tempo para estudo e
pesquisa de material para facilitar o nosso trabalho como formador, tão fundamental,
para toda a sociedade.
Na próxima semana, voltaremos, retomando o nosso currículo e repensando como e
com que ferramentas, o trabalho com as linguagens vai chegar até o nosso aluno.

Até a próxima semana...
Professoras Marinilza e Simone - EPP

Se, durante seus estudos, você encontrar algum material que queira compartilhar com
os colegas, envie para o email:

epplinguaportuguesa@gamil.com

Semana que vem tem mais...



https: //www.instagram.com/tv/B-hLVKDHFJi/?igshid=13lfavuey52b2

E para finalizar...
Assista e reflita!!!




