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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 06

FECHAMENTO DOS TEMAS DE ESTUDO PARA AULAS
DE CONVIVÊNCIA ÉTICA
Docente,
Lembramos que se trata de uma escolha que faz sentido neste momento para
estudantes e que o currículo deve estar aberto para situações que possam
surgir, tanto dentro do microcosmo da sala de aula - a depender das
necessidades do grupo, quanto outras que possam estar na sociedade em geral
e que, com facilidade, mobilizam a turma.
A escolha de um caminho curricular não deve engessar uma disciplina que se
propõe a constante reflexão, caso seja necessária alguma mudança de rota,
essa alteração deverá ser fruto da tomada de consciência sobre o momento
presente, diálogo e deliberação entre as e os envolvidos.
Objetivo
Manter a reflexão acerca da escolha do currículo que norteará as aulas de
convivência ética que serão realizadas ao longo do ano.

Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a)
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Agora é o momento de analisar se os temas que são caros à convivência ética
foram

contemplados

durante

a

aula

anterior,

como

por

exemplo:

autoconhecimento, valores, expressão de sentimentos, comunicação, direitos
humanos e outros. Caso não tenham sido citados explicitamente pela turma,
decidir se eles podem ser integrados aos temas levantados por ela (em geral,
algo bastante possível), ou se precisam ter um espaço apenas para eles no
percurso curricular.
Com base na articulação das contribuições que a turma fez e dos conteúdos
caros à convivência ética, monte uma proposta de temas que se desdobrariam
ao longo do ano para apresentar à turma. Porém, entendemos que cabe ainda
deixar espaços para um novo momento de reflexão e deliberação, portanto, não
feche a proposta. Permita ainda brechas para que elas e eles discutam se essa
proposta atende às expectativas das pessoas que farão parte da disciplina, ou
seja: tanto estudantes quanto você, docente e da escola.
Durante a aula
Uma estratégia para dialogar com essa brecha pode ser deixar um bloco de
temas em "disputa", algo que não foi possível conciliar e/ou que precisa de nova
discussão. Imaginemos que o quadro abaixo tenha sido motivado pelas
contribuições da turma e suas.

Mês

Tema gerador

Fevereiro

Acolhimento
Autoconhecimento e expressão dos sentimentos

Março

Pandemia e valores

Abril

Automutilação OU diversidade
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Maio

Desigualdade social

Junho

Por que agimos diferente quando sentimos medo?

Agosto

Trabalho infantil OU Meio ambiente

Setembro

Racismo no futebol

Outubro

Como a arte pode promover a convivência ética?

Novembro

Política e comunicação OU machismo

Dezembro

Fechamento do ano

Repare nos temas a oportunidade para deliberação da turma.
Após acolher a turma, apresente a pauta de trabalho do dia e mostre a proposta
que elaborou, aponte como fez combinações de temas e porque pensou nessa
sequência e não em outra. Ressalte que há ainda um bloco de temas que não
está fechado e isso será o foco da aula do dia.
Confira com a turma se existem comentários, ou novas reflexões que surgem a
partir dessa proposta curricular, antes de ir para a discussão do tema a ser
definido por último. Caso tenham comentários ou sugestões, é preciso lidar com
elas antes de continuar.
Vá para essa aula com abertura para ouvir as propostas da turma de ajuste
sobre a proposta que apresentou, dialogue sobre ser possível ou não mudar,
mostre os argumentos para o sim ou para o não. Não deixe de considerar o
contexto da escola, da própria turma e aspectos práticos, como tempo e
recursos nesse momento.

Discussão do tema em aberto
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Para propiciar um ambiente em que todos(as) os(as) estudantes tenham
possibilidade de diálogo, propomos que utilize a estratégia de discussão em
pequenos grupos.
Sugerimos que você pense previamente nos agrupamentos, tomando o cuidado
para fazer grupos heterogêneos e que ninguém fique de fora, evite que a turma
se agrupe por afinidade, pois essa estratégia tende a deixar alguém de fora e
não ajuda que se enturmem com novas pessoas.
Depois de estabelecer os grupos, ajude-os a se organizarem indicando que
elejam quem irá cuidar da:
●

redação: para fazer o registro da discussão

●

comunicação: para apresentar à turma toda a síntese da discussão do

grupo
●

tempo: alguém que ajude o grupo a utilizar bem o tempo de discussão

●

participação: para garantir que todas e todos tragam seus pontos de vista

durante a discussão
Se for o caso de fazer essa discussão em ambiente on-line, algumas
plataformas possuem o recurso de criar salas simultâneas, como o Zoom. É
possível também criar várias salas no Google Meet, um recurso gratuito.
Sugerimos que se organize previamente a esse momento, criando links para tais
salas, para que otimize o tempo da aula e priorize a interação entre estudantes.
Imaginamos que 15 a 20 minutos sejam suficientes para a discussão em grupos.
Para direcionar a discussão em cada grupo, propomos a utilização da rotina de
pensamento chamada "Opções de diamante", a qual adaptamos para essa
proposta.
Rotina de pensamento "Opções de diamante"
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Essa rotina incentiva o pensamento criativo e proporciona evidenciar
informações para tomada de decisão consciente.
A discussão dessa rotina desenvolve-se a partir do desenho de um losango. No
centro dele deve estar qual é o foco da discussão, nas extremidades laterais,
fica cada opção possível.
Cada grupo de estudantes deverá trabalhar sobre o desenho, inserindo na ponta
superior os argumentos que impulsionam a escolha dos temas, o que se ganha
ao escolher eles. Na parte inferior, inserir os pontos que podem ser
considerados perdas ao se escolher os temas, ou mesmo desafios que eles
possam atravessar, se forem escolhidos.
Sugerimos que essa proposta seja feita por meio do Jamboard (aplicativo
gratuito Google), pois permite inserir a imagem do diamante e que cada
participante coloque "post-its" com os argumentos. Veja uma ilustração de
como seria o registro da discussão.
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Caso queira conhecer mais sobre rotinas de pensamento, acesse o site:
https://pz.harvard.edu/thinking-routines ou acesse o trabalho que foi realizado
pela

professora

Juliana

de

Aquino

Nunes

Lencastre:

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000978557
Ao final do tempo estabelecido para discussão em grupo, já com toda turma
reunida, convide cada participante que assumiu a tarefa de comunicar para que
exponha a síntese da discussão do grupo, até que todos os grupos tenham
apresentado.
Enquanto os grupos vão se apresentando, você, docente, ajude a organizar as
ideias apresentadas. Elucide aproximações e diferenças que os grupos tenham
trazido. Essas observações, que fará de maneira descritiva, colaboram para que
a turma tenha consciência de seu trabalho, ao mesmo tempo que ajuda a
coordenar perspectivas.
Ao final, toma-se coletivamente a decisão de qual tema foi escolhido para estar
no currículo.
Um alerta: capture os argumentos e pontos que os grupos tenham trazido na
rotina de pensamento, eles podem ser recuperados em situações futuras.
Ao final da aula, convide ao menos duas pessoas para relatarem o que acharam
daquela forma de discussão, se foi possível que todas e todos falassem nos
grupos e também sobre a forma de escolha do tema (o uso da rotina em si como
estratégia). Questione se elas têm outras ideias para quando precisarem decidir
novos impasses. Capture também as sugestões que possam trazer, elas podem
ser úteis em situações futuras, além de criar um laço maior de interação com
suas e seus estudantes.
Finalize a aula fazendo uma síntese dos trabalhos que se iniciaram na aula
anterior, de como foi importante que cada uma e um se colocassem abertos ao
diálogo e à cooperação.

