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Sequência das aulas de Convivência para o
acolhimento dos alunos no início do ano e eleição
das Equipes de Ajuda
Encontro 04

O QUE É UMA AULA DE CONVIVÊNCIA?
Docente,
Os valores morais e a convivência ética são objetos de conhecimento que
dependem da tomada de consciência.
Nesse sentido, é necessário favorecer oportunidades que sejam planejadas e
sistematizadas para que as e os estudantes possam refletir sobre esses temas.
Não se trata de transmissão de conhecimento, mas sim de apresentar a moral
aos estudantes como um objeto de conhecimento e reflexão já que a discussão
sobre valores morais, diversidade, autoconhecimento, convivência democrática
é garantida também pela BNCC.
Assim, uma das primeiras ações que propiciem esse trabalho é o envolvimento
das famílias.
Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a)
As instituições escolares são espaços por excelência para promover uma
convivência ética!
Para levantar conhecimentos prévios para esta aula, contaremos com a
participação dos familiares das e dos estudantes. Sugerimos que enviem um
texto às famílias para que pensem o que compreendem por convivência e
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combinem um prazo para que enviem para a escola o seu conceito de
convivência, considerando que as reflexões partirão da contribuição das
famílias.
Sugerimos que façam um “padlet” em grupo com as considerações levantadas
pelo grupo acerca do que seria uma convivência ética.
É importante que se prepare para a aula, fazendo uma síntese do que foi
pontuado pelos familiares.
Durante a aula
O encontro iniciará a partir dos registros feitos pelas famílias. Reserve os 15
primeiros minutos da aula para que a turma leia e comente os relatos. É
importante perguntar aos estudantes se alguém gostaria de fazer essa leitura
ou comentar algo que foi trazido pelas famílias, visto que o protagonismo deve
ser premissa para a construção do conhecimento. Além disso, verifique por
meio de perguntas se as perspectivas levantadas pelos familiares estão
alinhadas com a perspectiva do grupo.
Importante: Uma maneira de demonstrar aos estudantes que o que falam é
importante e promover o protagonismo, é ser um bom ouvinte. Dê às alunas e
alunos sua atenção integral!

Discussão do tema em aberto
Em seguida, as alunas e alunos deverão expor o que leram, o que chamou
atenção, o que não tinham imaginado.
Após essa troca, você, docente, poderá ressaltar quais aspectos são relevantes
para uma convivência ética, e levantar questões que identifiquem outros tipos

www.somoscontraobullying.com.br

de convivência. Pode usar como disparador a situação atual que estamos
vivendo, ou ausência da empatia em determinadas situações, preconceito…..
Por conseguinte, junto com o grupo farão uma síntese do que entendem por
convivência ética, bem como porque percebem a importância de terem aulas
sobre convivência ética.
Algumas questões podem ajudar nesse momento, tais como:

Esses temas são importantes?
Dizem respeito a quem?
Seria bom termos um momento
para compreendermos melhor
essas questões?

Para encerrar esse encontro sugerimos uma atividade que os alunos possam
criar a partir dessa frase que você apresente para eles (frase da autora Glória
Serrano, do livro ‘Educação em Valores'. Como educar para a democracia’):
“A convivência cria-se, desenvolve-se e cultiva-se;
não é algo que nos seja dado, exige tempo, cuidado, recreação e,
sobretudo, presença, estar com e sentir com o outro”.
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A partir dessa frase, convite os alunos para fazerem “memes” ou “figurinhas”
que possam traduzir o que esta frase quer dizer e combine com eles para o
disparo nas redes a fim de fomentar este tema. Caso identifique algum meme
inadequado, certamente, é importante que se aproveite como uma boa
oportunidade de aprendizagem sobre a qualidade de uma convivência ética
virtual.
Tarefas para o próximo encontro
Como tarefa para o próximo encontro, você solicitará para a turma que pensem
quais conteúdos são relevantes para as aulas de convivência ética, bem como,
quais gostariam de estudar.
Indique à turma para escolher sobre acontecimentos ou fatos que chamaram
atenção delas e deles recentemente. Como sugestão, você pode indicar que
façam buscas na internet com o objetivo de compreender melhor esses temas.

