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REFLEXÃO SOBRE VALORES

Objetivo

Reconhecer valores necessários a uma convivência ética.

Antes da aula – Preparo prévio docente

Serão utilizados nesta aula equipamentos como, computador ou celular, com

conexão à internet para execução das atividades.

Será necessário criar um mural digital que acolherá as respostas da turma

durante a aula. Existem muitas possibilidades de murais digitais on-line

gratuitos, sugerimos aqui o Padlet (https://padlet.com/dashboard), escolhendo

a opção “coluna”, pois esta configuração permite que as respostas fiquem

respectivamente enfileiradas às questões.

https://padlet.com/dashboard
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As questões que deixará no Padlet são as presentes no livro “Passo a passo:

da implementação de um Sistema de Apoio entre Iguais: AS EQUIPES DE

AJUDA”, que está disponível gratuitamente para ser baixado em versão digital

no site da editora Adonis

(https://www.editoraadonis.com.br/livros/302/ebook-gratuito-passo-a-passo-d

a-implementacao-de-um-sistema-de-apoio-entre-iguais-as-equipes-de-ajuda).

Perguntas norteadoras para encaminhamento da discussão:

O que acontece nas cenas do vídeo?

Quem são os personagens envolvidos?

Como agem?

Como se sentem?

Onde acontece essa cena?

O problema fica somente na escola?

https://www.editoraadonis.com.br/livros/302/ebook-gratuito-passo-a-passo-da-implementacao-de-um-sistema-de-apoio-entre-iguais-as-equipes-de-ajuda
https://www.editoraadonis.com.br/livros/302/ebook-gratuito-passo-a-passo-da-implementacao-de-um-sistema-de-apoio-entre-iguais-as-equipes-de-ajuda
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Deixe também previamente feito um mural do recurso Jamboard, um aplicativo

gratuito dos recursos do Google (google.com/jamboard). Neste novo mural,

deixe escrito nele apenas a última questão:

O que vocês acham que faltou nessa situação?

Durante a aula

Acolhimento

Nesse momento inicial, acolha sua turma apresentando a proposta de trabalho

do dia. Diga a ela que hoje vão colocar a convivência na lupa, como um modo

de dizer que vão observar detalhes dessa convivência, mais especificamente

os valores presentes ou mesmo ausentes dela. E, que farão esse exercício

com base em um vídeo.

Vídeo

Indicamos o vídeo chamado “Bullying a Marcos”, o qual pode ser acessado

por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=BiYN0RsoSTs. Este

vídeo foi especialmente desenvolvido por estudantes aqui do Brasil e está

https://www.youtube.com/watch?v=BiYN0RsoSTs
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disponível como material de apoio do livro “Passo a passo”, já citado

anteriormente.

É possível a utilização de outro vídeo, desde que ele traga a discussão do

bullying ou cyberbullying e se dar no contexto escolar.

Captura individual

Após exibir o vídeo, convide sua turma a entrar no Padlet que você preparou

previamente e que respondam individualmente as questões que estão ali

apresentadas.

Caso entenda que sua turma precisa de um maior direcionamento sobre as

questões, você pode explicar o que gostaria de ver em cada uma delas. Existe

um apoio para isso no livro “Passo a passo”, onde para cada questão, há uma

indicação de direcionamento.

Discussão do tema coletivamente

Após terem preenchido as questões no Padlet, abra você a tela com as

questões de modo que sua turma possa ver agora as questões preenchidas. É

o momento de dialogar com a turma com base nas respostas, procure fazer

uma síntese das contribuições que estão ali presentes e aponte pontos

interessantes que possam ter surgido.

Obs. Lembre-se que não é esse o momento para se explicar o fenômeno do

bullying ou cyberbullying, pois farão isso nas aulas seguintes. Portanto, focar o

diálogo com base nas cenas e nas questões.

Última questão

Depois de haver dialogado sobre as respostas, agora é o momento para trazer

a última questão que deixamos previamente no Jamboard. Para chegar a ela,

uma aproximação pode ser indicar à sua turma que essa cena apenas foi
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possível que ocorresse, porque algo faltou nessa convivência, alguns valores

não estavam presentes ali. Questione, então, quais seriam os valores

necessários de estarem presentes para que a violência expressa na cena não

ocorresse. Porém, indique que ao invés de responderem para você oralmente,

que registrem esses valores valores no Jamboard que você preparou

previamente. Os valores podem ser inseridos com todos os recursos do

Jamboard, costuma ser mais fácil as caixas de texto coloridas (tipo Post-its).

Você pode ficar com sua tela já aberta no Jamboard e ir comentando os

valores que vão surgindo, perguntando se ainda falta algum, lembrando o que

a turma comentou no momento da discussão coletiva das cenas.

Fechamento

Para finalizar, veja se toda a turma conseguiu contribuir no painel dos valores

ausentes, mas desejáveis para uma convivência. Recupere em síntese, os

trabalhos feitos nesta aula e indique que a próxima será uma interação para

que a turma pense quais serão os valores escolhidos como fundamentais para

a convivência de nossa sala.
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Caso tenham grupos interativos com a turma, como WhatsApp, compartilhe a

tela do mural que compuseram com os valores no Jamboard. Ele será um

sinalizador importante para a próxima aula.

Bilhete de saída

Solicite que cada aluna e aluno de maneira individual entre no site:

https://cruzadasclube.com.br/ e escolha um dos jogos ali dispostos. Eles

podem escolher entre: cruzadas clássicas, cruzadas diretas, caça palavras e

sudokus.

Peça para que registrem seus sentimentos desde o momento que entraram na

página, tiveram que escolher o jogo, jogaram e finalizaram a atividade. Peça

ainda que ao final de tudo cada um faça uma lista de alguns valores que

puderam perceber que foram utilizados por eles nessa experiência de jogar

individualmente. Os registros devem ser socializados na aula seguinte.

https://cruzadasclube.com.br/

