Guia de uso
pedagógico

1 A Escola do Século XXI

Público-alvo direto: turmas de 8º e 9º ano do
Ensino Fundamental; turmas de Ensino Médio.

OBJETIVOS
• Observar a
aplicabilidade dos
conceitos e ideias
abordados na série, a
partir da compreensão
dos estudantes.
• Reconhecer as
perspectivas de
educação defendidas
pela turma.
• Problematizar o
papel e o lugar da
instituição Escola na
contemporaneidade.

DESCRIÇÃO

2. Com os grupos já formados, a orientação do

Os episódios da série Janelas de Inovação

professor será a prática de uma pesquisa de

apresentam diversas visões e ações voltadas para a

campo, com entrevistas com membros da família

oferta de uma educação transformadora. Diferentes

de diferentes faixas etárias: 20-30 anos, 30-

contextos sociais são expostos, a fim de evidenciar

40 anos, e 50-60 anos. As respostas devem ser

que a tão sonhada mudança pode ocorrer nos mais

transformadas em um relatório. A intenção é

variados espaços, desde que haja uma prática

problematizar as transformações ocorridas na

consciente por parte dos professores, estudantes e

Escola, nas últimas décadas, e perceber os traços

demais membros da comunidade escolar. Sabe-se,

de permanência que ainda tornam a abordagem

no entanto, que muito do que se vê hoje na escola,

educativa anacrônica, em muitas situações.

de modo geral, é a reprodução de paradigmas já

Perguntas para as entrevistas:

obsoletos, que em nada dialogam com a sociedade
e, sobretudo, com a juventude contemporânea.
Partindo dessa constatação, a turma vai produzir o

a) Como eram as aulas, de um modo geral, no
Ensino Fundamental e Médio?

projeto da Escola do Século XXI.

b) Como era a relação entre alunos e professores?

1. Os estudantes devem ser divididos em equipes de

c) Quais matérias eram ensinadas? Lembra de

até 8 componentes. Cada um exercerá uma função
específica no projeto de escola que será elaborado.

algumas específicas, em especial, que hoje não são
mais oferecidas?

d) Que práticas da sua época de escola
você considera que eram inovadoras?
e) Qual sua opinião sobre a Escola
na atualidade? Qual o papel dela na
sociedade?

3. Após a pesquisa, a turma deve
realizar um debate, em sala, analisando
as respostas dos entrevistados e
confrontando-as com as opiniões dos
estudantes.

4. Concluído o debate, é hora de montar,
enfim, o projeto. Cada grupo deve elaborar,
por escrito, e em seguida, apresentar
oralmente à classe, um projeto de escola
inovadora. As equipes devem seguir o
roteiro de sugestões abaixo, que pode
ser revisto conforme cada contexto de
aplicação:
a) Nome da escola

5. A sugestão é que a turma tenha pelo menos

b) Objetivos principais

uma semana para a etapa 4. Em seguida,
eles devem apresentar as propostas para a

c) Missão

classe. O educador deve sortear uma equipe

d) Currículo básico

para ser avaliadora da outra. O papel desse

e) Organização estrutural: papel e trabalho do
professor e dos alunos, como será essa relação e
mediação.

grupo é analisar a aplicabilidade das propostas
no nosso contexto contemporâneo. Tópicos
para avaliação: a) coerência entre currículo,

f) Propostas inovadoras: quais elementos e ações

objetivos e missão; b) qualidade do currículo e

farão dessa escola um espaço realmente capaz de

das propostas oferecidas; c) papel do professor

promover mudanças e inovações?

e dos estudantes no contexto de inovação.
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O índio em 1ª
e 3ª pessoa

OBJETIVOS
• Reconhecer e analisar possíveis visões sobre os povos
indígenas brasileiros.

Público-alvo direto:
estudantes do Ensino
Fundamental – anos
finais (6º ao 9º)

• Comparar as perspectivas de educação de uma escola
indígena e outra não indígena.
• Relatar pesquisas e demais informações coletadas em
formato de texto jornalístico.

DESCRIÇÃO

1. Entrevistar alunos da escola (de outras turmas),

O episódio sobre a Escola Indígena Manoel

questionando-os sobre as opiniões e compreensões que

Francisco dos Santos apresenta, sob o ponto de

eles têm sobre os índios. Sugestões de perguntas:

vista dos próprios índios, a realidade educativa

a) O que é ser índio, para você?

da instituição, problematizando o papel social

b) Como deve ser uma escola indígena, em sua opinião?

e os desafios diários enfrentados. Como centro
de formação, a Escola proporciona a vivência
respeitosa dos princípios indígenas. Torna-se
recorrente, entretanto, o discurso acerca da
incompreensão generalizada da população
acerca do que é ser indígena no Brasil. Uma
das entrevistadas chega a falar na necessidade
de os índios serem vistos em 1ª pessoa, e não
apenas na 3ª, que seria a versão “do outro”,
“estranho” à realidade em foco. Com base nessa
afirmação e em todo o episódio, a proposta

c) Você saberia falar sobre alguns hábitos comuns da
população indígena? Quais?
2. De posse das informações, os estudantes devem
comparar as respostas dos entrevistados com os
relatos apresentados no episódio da série. Caso
seja possível para a realidade da escola, os alunos
deveriam buscar entrevistar um indígena, adaptando
as perguntas da etapa 1, a fim de confrontá-las com as
visões dos não-indígenas.

de atividade é a produção de uma matéria
jornalística sobre o que é ser índio no Brasil. Para

3. Escrita de uma matéria jornalística (individual ou em

isso, eles vão escrever um relato acerca das

trio), abordando as visões reais e idealizadas que são

visões sobre o povo indígena em 1ª e 3ª pessoa.

construídas sobre os índios do Brasil.
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O Estudante
Tutor

OBJETIVOS

Público-alvo direto:
estudantes do
Ensino Médio

• Discutir a importância de um trabalho de tutoria no ambiente escolar.

• Aplicar as práticas pedagógicas abordadas nos episódios no contexto
da turma.

• Desafiar o aluno a se colocar no lugar do professor, tornando-o, assim,
mais consciente acerca das particularidades de ambas as funções.

DESCRIÇÃO

modo geral, podem ser objetos de um mini projeto

Em alguns episódios do programa, tais como

de pesquisa. Ao reconhecer as temáticas que a

“Escola Rural Dendê da Serra” e “Instituto
Pandavas”, além de conhecermos a realidade
das escolas rurais, compreendemos também
a importância do trabalho de tutoria – um
educador que desempenha o papel de orientador
e mediador do conhecimento, colaborando com
o trabalho dos estudantes e acompanhando um
estudante ou até mesmo a turma inteira, por um
período específico. Para a reflexão sobre essas
práticas, sugere-se a seguinte atividade:

classe gosta, o professor vai propor a organização
das duplas, que devem ser compostas por um
integrante pesquisador e um tutor. A ideia é que
eles sintam, ao longo de um período de tempo,
como é a experiência de ser tutoreado. Nesse
caso, eles viverão as funções de orientador e
orientando. O recomendado é que cada estudante
exerça as duas funções, ora como tutor, ora como
estudante, sendo necessário, assim, um trabalho
colaborativo. Por exemplo: o estudante A orienta
o estudante B, que por sua vez deve orientar o
estudante C, e assim, sucessivamente.

1. Roda de Debates sobre os episódios apresentados,
observando as principais semelhanças e diferenças
entre escolas urbanas e rurais, bem como o que há
de inovador nessas instituições.

3. Após as etapas de pesquisa concluídas, a
sugestão é a realização de uma Rodada de
Apresentações das Pesquisas, em formato de
Seminário ou Relato de Experiência. As trocas

2. Desenvolvimento da proposta do Estudante

entre os participantes podem proporcionar

Tutor. A turma será organizada em duplas. Para

vivência e reflexões ricas sobre o trabalho

isso, o professor deve solicitar que os estudantes

pautado por uma educação menos unilateral e

manifestem, por escrito ou oralmente, quais

sustentada em princípios dialógicos e coletivos.

temas dentro da disciplina ou do currículo de um
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Diário Virtual
do Cientista

Público-alvo direto:
estudantes do Ensino Médio
OBJETIVOS
• Repensar práticas pedagógicas
• Estimular os estudantes a refletirem sobre
suas formas próprias de aprendizado
• Aproximar a turma das discussões e ações
contemporâneas acerca da relação entre os
alunos e as ferramentas de aprendizagem.

DESCRIÇÃO
Essa atividade se baseia, de forma mais enfática,
em três das histórias narradas na série:
• O episódio sobre a EEEFM Professor Nagib
Coelho Matni evidencia o protagonismo exercido

por um projeto lúdico para o ensino de Ciência
e Engenharia, a partir das experiências de um
professor na periferia de Belém-PA. A importância
de se exercer uma prática pedagógica que favoreça
a educação científica e tecnológica contribui, assim,
para o exercício pleno da inclusão social.

3. Criação de canal na internet – Os grupos elegerão
subtemas para serem objetos de vídeos que serão
produzidos pelo canal, em formato de vlog. Em
cada episódio/vídeo, um aluno deve exercer o

• O Colégio Estadual Chico Anysio (RJ), por sua vez,

papel de professor youtuber, ensinando um tópico

ao centralizar suas ações no desenvolvimento de

e/ou desenvolvendo um experimento. As equipes

competências socioemocionais e na promoção da

devem se atentar para a linguagem e o formato

autonomia discente, realiza projetos educativos

do conteúdo. Importante que os professores

que estimulam essa formação, tais como o Projeto

acompanhem o processo de montagem dos roteiros,

de Vida (PV), os Estudos Orientados (EO) e o

e, em seguida, deixem os alunos à vontade para

Projeto de Intervenção e Pesquisa (PIP).

a gravação e edição. Escolas que contam com

Por fim, no episódio “Professores Youtubers”,
apresentam-se as características e o universo de

equipamentos e laboratórios podem colaborar de
modo mais acentuado.

profissionais que têm se utilizado da tecnologia
de forma criativa e inovadora, a fim de atrair os
estudantes para diversas temáticas, por meio
do uso de uma linguagem e uma metodologia
compatível com os anseios da juventude.

4. O número de episódios vai variar conforme o
tema e o conteúdo esmiuçado no diário virtual, mas
é interessante que o educador mediador não perca
de vista a abordagem científica, a personalização

Diante desses contextos, o professor vai propor à

do conteúdo e a condução do projeto, bem como

turma a criação do Diário Virtual do Cientista, em

a linguagem e os recursos tecnológicos. Sugere-se

formato de vlog para o YouTube. (Em escolas cuja

que os canais criados postem os vídeos conforme

realidade docente e/ou discente não permita o uso de

periodicidade negociada com a turma, mas em dias

computador e/ou acesso à internet, a atividade pode

alternados, pelo menos, a fim de se testar também

ser adaptada para o formato de diário manuscrito).

o engajamento do público com os conteúdos.

ETAPAS

5. Com os canais criados e os diários finalizados, o

1. Exibição dos documentários em classe, com
posterior debate acerca dos pontos centrais: projetos
educativos, ciência e tecnologia/audiovisual.

ideal é propor uma sessão de exibição comentada
de alguns vídeos, na escola, o que pode proporcionar
trocas interessantes. É um momento de o professor
avaliar também a resposta do público e como o
conteúdo foi abordado. De igual modo, oportunidade

2. Desenvolvimento da proposta “Diário Virtual do

ímpar para os realizadores dos canais relatarem a

Cientista”: a turma será organizada em equipes.

experiência de serem professores youtubers. Se o

Cada uma deve eleger um tema de

projeto for bem acolhido, pode ser

caráter científico, para ser objeto

replicado com outras turmas. Os

de estudo. Após essa escolha, eles

canais criados, por sua vez, podem

passarão a pensar em formas

ter vida além da escola, e serem

criativas de apresentar o conteúdo,

continuados a partir do empenho

na internet, por meio de vídeos.

dos estudantes realizadores.

Realização:

Iniciativa:

