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UM MERGULHO NO SER...
O Programa de Pós-graduação em
Educação em Ciências e Matemática,
da Universidade Federal de
Pernambuco - Campus Caruaru, tem
promovido, anualmente, a disciplina
Metodologias Ativas e Inovadoras. Em
2019.1, recebemos mestrandos e
doutorandos de vários programas que
vivenciaram uma imensidão de
atividades, reflexões e desafios.
Foram 40h de muitas interações,
envolvimentos e construções
individuais e coletivas. Uma das
grandes conquistas do grupo foi a
manutenção, durante os cinco dias,
de uma energia contagiante que nos
impulsionava sempre a querer
desbravar novos cenários e a ser
responsável pelo coletivo.

No final das atividades, os alunos
foram provocados a mergulharem nas
necessidades da docência atual e
registrarem dicas para que possamos
vivenciar dias melhores na sala de
aula. Esse E-Book apresenta essas
dicas valiosas, registradas em uma
dinâmica desenvolvida a partir de
muita emoção e envolvimento. Vale a
pena ler cada dica registrada nas
páginas seguintes.

MARCOS BARROS

Professor do Programa

01 | PROFESSORES EM AÇÃO

DICAS VALIOSAS...

Professor, envolva seus alunos em suas
atividades de forma que seja prazeroso cada
momento.
Encante, engaje e deixe-os ser
protagonistas da aprendizagem.

Mantenha-se atualizado. Priorize Metodologias & Situações de
aprendizagem.
Esteja aberto a mudanças. Permita-se! Seja reflexivo em sua
prática.
Preste atenção em todos os seus alunos. Esteja atento às
necessidades dos alunos.
Seja um professor inovador. Proporcione bem-estar na sala de aula
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Seja permissão de toda sua evolução!
Permita-se a essência da evolução!
Nunca desista! Sempre vale a pena
ser melhor, superar-se, surpreender-se
e surpreender o outro.
Tenha certeza que você está
fazendo o que gosta.
Não tenha medo de errar
(nem de arriscar).
Domine o conteúdo.
Nunca se sinta pronto.
Seja grato o tempo todo.
Saia da zona de conforto.

Não se limite diante às dificuldades. Inovar requer
um olhar holístico do teu contexto, aproveitando
ao máximo os recursos existentes de forma a
ressignificar sua prática.
03 | PROFESSORES EM AÇÃO

Não desanime com as dificuldades encontradas no seu
percurso como profissional. Utilize-se dessas
dificuldades para inovar e se reinventar.
Seja paciente e positivo, é possível mudar!
Seja inquieto.
Não desista na primeira dificuldade.
Trabalhe mais sua empatia.
Nunca desista, arrisque, ame, sonhe, seja feliz.
Seja sensível a história e lutas diárias de seus alunos!
EMPATIA!
Cuide-se! Seja feliz que a prática contagia...
Desenvolva atividades que forneçam o pensamento
crítico.
Esteja na medida do possível atualizado na sua
profissão.
Crie, invente, renove-se...
Seja sempre sinônimo de “oportunidade” para os
improváveis. Mais que a gratidão, a admiração é um
sentimento genuíno que motiva, encanta, inova e
transforma.
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Respeite o seu tempo.
Procure levar o aluno ao
encantamento, utilizando estratégias
que o desperte para que seja ativo
em sua aprendizagem.
Seja resiliente! Acredite no seu
trabalho SEMPRE!

Ter gratidão por tudo!
Caro professor, procure durante sua aula
não exercer uma posição de poder,
sabendo que seus alunos muitas vezes
estão em resistência. Desperte bem seus
alunos o encantamento por estar em sala.
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Foque na aprendizagem
do aluno – identifique em que
momento a aula é prazerosa.
Faça o curso de metodologias ativas
com o professor Marcos Barros!

marcosbarros.com.br
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