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>pais & mestres
Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Históriasnasaladeinformática
EDUCOMUNICAÇÃO
A sugestão de atividade de hoje,
que visa a estimular o hábito da
leitura e a prática da escrita nos
alunos de Ensino Fundamental, tem
como base o Projeto Clicar, cuja
concepção parte do princípio de que
brincando, por meio de jogos e
atividades dinâmicas e flexíveis
desenvolvidas no computador _
sozinhos, em duplas ou em grupos _,

DIVULGAÇÃO

a criança ou o adolescente participa
e elabora a construção de si próprio
e sua relação com o outro, num
processo de desenvolvimento social
e mental.
Com 10 anos de atividades, o
Projeto Clicar é um espaço de inclusão
social e digital com atividades de
educação não formal, para crianças
e adolescentes que vivem em situação
de risco social e entram
espontaneamente na Estação Ciência
da USP. É neste contexto que crianças
e jovens utilizam o computador como
ferramenta de interação social para
aprendizado, prazer, sociabilização,
conectando-se com outros jovens e
crianças, para guardar, arquivar e
acessar suas memórias, produções,
desejos e angústias. Desde o início
do projeto é possível verificar que o
engajamento nas atividades diárias
promove processos de sociabilização,
melhoria da auto-estima, diálogo,
tolerância e solidariedade: um
aprendizado significativo para a
reinserção social.
Site: www.projetoclicar.org.br

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Minha história é um pouco triste...
Quando eu tinha 9 anos de idade, eu sempre pedia pra minha mãe levar eu e minha irmã Adriana
para Santos, mas minha mãe falava que não. Eu e a Adriana ficamos muito tristes. Eu a Adriana e
meu primo Diego fugimos para Santos. Quando chegou em Santos nós ficamos com muita fome e
o Diego foi arrumar comida para nós. Ficamos 3 dias na rua, até que foi legal, mas estava chegando
o Natal e eu estava com saudade dos meus pais. Nós fomos falar com uma moça da social o que
aconteceu então ela levou nós para o albergue, nós ficamos 2 dias lá e fomos para o SOS Criança.
Lá era legal, mas eu queria ficar com a minha mãe. Passou 3 dias eles levaram nós para casa...
Chegando lá minha mãe estava procurando nós. Ela estava muito doente. Por nossa culpa minha
mãe ficou 8 dias sem comer bem, eu fiquei levando ela ao médico quase todos os dias.

Divulgue a sua história de vida
O portal Museu da Pessoa.Net
(www.museudapessoa.com.br) é um
museu virtual de histórias de vida. Fazem
parte do seu acervo depoimentos,
fotografias, desenhos, gravações em áudio
e vídeo sobre a história de vida de pessoas
célebres e anônimas
O portal é aberto à consulta e à
participação de toda pessoa que tenha o
desejo de preservar e partilhar sua
trajetória. Ao preservar, integrar e divulgar
experiências de vida pela internet, o portal
visa a transformá-las em fonte de
conhecimento e contribuir com a
formação de uma nova memória social

HISTÓRIA ESCRITA POR A. A. S. _ ALUNO PROJETO CLICAR

O Pozinho Mágico
Era uma vez um inventor falido, quis ganhar a fama fazendo uma nova invenção. Não é que ele
conseguiu? Ele ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro por causa dessa invenção: o pozinho
mágico. Todo mundo comentou, mas como ele conseguiu fazer isso? Realizava sonhos, desejos e até
acabava com olho gordo. Mas aí, ele resolveu passar cópias para outras empresas. Quem sabe ele
renderia mais? Só que aí ele teve uma falha, um velho feiticeiro quis matá-lo com o próprio pozinho
mágico, mas o inventor foi esperto, pegou o pozinho mágico e assoprou no olho dele. Ele derreteu
que nem um picolé. ...
HISTÓRIA ESCRITA POR R. D. R. M. _ ALUNO PROJETO CLICAR

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e Educação da USP quer ouvir a opinião do
leitor do JT sobre as sugestões de aula propostas aos domingos. Se você
já desenvolveu alguma das atividades sugeridas na coluna pais e mestres

MARIA REHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Com o objetivo de aproveitar a sala
de informática das escolas para incentivarapráticadecontaçãodehistórias por meio de uma abordagem
educomunicativa,oJT,emparceria
com o Núcleo de Comunicação e
Educação (NCE-USP), coordenado
peloprofessorIsmardeOliveiraSoares,propõeumaatividadecomênfasena inclusãodigitaldos alunos.
Este plano de aula foi elaborado
por Beatriz Cerqueira, Bruno Cardoso,MarceloClayton,DiegoRuiz,Maria José Sá Teles e Dirce Pranzetti, do
Projeto Clicar – programa que trabalha a educação não formal por meio
dedesenhos,pintura,colagemejogos educativos no computador
com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
INTRODUÇÃO
SegundoacontadoradehistóriasAldaLuba,oatodecontar
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históriaséamaisantigae,paradoxalmente,amaismodernaformadecomunicação,pois,onarrador,aocontarhistórias,formaumacomunidade de ouvintes capaz de conserválasaocontá-lasnovamente.
É neste contexto que a atividade de hoje propõe diversas formas de se contar histórias e ao
mesmo tempo fazer a inclusão
digital. O ato de escrever e ler histórias aumenta a auto-estima da
criança e do adolescente e permite a apropriação do espaço escolar de uma forma mais lúdica.
DESENVOLVIMENTO
1) a partir de um tema livre, o
professor (de qualquer disciplina) deve iniciar a coleta de históriasreaisouimagináriasproduzidas
pelos alunos. Esta atividade deverá
serfeitanasaladeinformática,onde
osalunosabrirãopastasnocomputador,nasquaisserãoarquivadasas
históriasproduzidas;
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2) professor e alunos devem fazer a
leituradashistórias–momentodetrocadeimpressõeserevisãodostextos;
3)a partir do uso de blogs gratuitos e auto-explicativos disponíveis
na rede, as histórias deverão ser publicadas na internet, sendo possível
ainda postar imagens ou fotos, de
acordo com a escolha dos alunos.
Também poderão ser criados links
paratextosouimagensquetenham
relaçãocomas histórias criadas;
4)tendoemvistaqueosleitoresdo
blog podem postar comentários sobre as histórias lidas, será a hora de
ver os comentários. Esta possibilidade não se restringe a alunos e professores. É possível divulgar o endereço
do blog para pais, amigo, membros
dacomunidadee outrasescolas.

e tem interesse em relatar a sua experiência ou até mesmo quer sugerir
novos temas, entre em contato por meio do site:
http://www.usp.br/nce/?wcp=/meta/faleconosco

MULTIPLICANDO
O professor, ao fazer a coleta
de histórias e armazená-las
no computador como uma prática
freqüente, estará construindo um

espaçodememóriacoletivo;eaoincentivar a publicação na web proporcionaráaampliaçãodeleitorese
escritores numa integração entre
alunosecomunidade escolar.
Aleitura de textosdos alunos publicadosnaredepermitiráqueosleitores exponham suas opiniões por
meiode comentários,de formaque
os alunos-autores recebam sugestõeseanálisesdesuashistórias,enriquecendoseusestilosde escrita.
Háoutrasformasdeveicularashistórias:emwebsitesconstruídospelos
alunos,napáginadainternetdaescola ou até mesmo You Tube (site que
armazena vídeos na internet), se as
históriascriadasemaulaforemgravadas, tendo os alunos como atores ou
atéusando teatrodefantoches.
Éimportantedestacar que,nesta
atividade, os alunos estarão exercitando:1)seupotencialdeexpressão
e identidade; 2) sua capacidade de
fazersíntese;3)aleituraeaescrita;4)
ainteraçãocomdiversaslinguagens

Anote

O I Simpósio de Educação Paulus, com entrada gratuita, será realizado no dia 14 de setembro,
das 8h30 às 17h, na Rua Major Maragliano, 191. Vila Mariana, em São Paulo
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daarteedasnovasmídias;5)maneiras de propiciar novos usos para o
computadornaescola.

ja,textosegravurasqueclicamosparamudardepáginanomomentoda
pesquisa.

O PAPEL DO EDUCADOR
O professor deve estar atento
às dificuldades operacionais
dos alunos em relação aos programas de edição de texto, auxiliandoos, incentivando-os com maior conhecimento, criando um processo
coletivodeensino-aprendizagem.
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GOMES, Maria João. Blogs: Um recurso e uma estratégia pedagógica.
emhttps://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/4499/1/Blogs-final.pdf;
LEVY, Pierre. A Inteligência Coletiva.
PorUmaAntropologiadoCiberespaço,EdiçoesLoyola, SP-1998;
BRAGA,ElizabethdosSantos.AConstituição Social da Memória. Editora
Inijuí,2000;
Equipe educomunicativa: Carmen
Gattás,IzabelLeão,Luci Ferraz
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GLOSSÁRIO
1)WEB – ou “WWW” (“teia do
tamanho do mundo”) é uma
rede de computadores na internet
que fornece informação em forma
dehipertexto;2)Blog–éumregistro
virtualcronológicoefreqüentemente atualizado de opiniões, imagens
ou qualquer tipo de conteúdo que
os autores queiram disponibilizar;
3) You Tube – site de vídeos online;
4) Link – se refere às ligações, conexõesentre as páginas de web,ou se-
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SãoPauloorganiza
semanadeleitura

Escolarealizaevento
deeducaçãofilosófica

Osprofessorestêmacesso
àtodososplanosdeaula
publicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,pormeiodosite
daRevistaNovaEscola:www.novaescola.org.br,quetrazvárias
sugestõesdeatividadeselaboradasporeducadores.Asediçõesda
RevistaNovaEscolatambémcontamcomumcadernoespecialcom
sugestõesdeatividadesparaa
educaçãoinfantil.

ASemanadaLeitura–EscritoreseseusLeitores,aconteceráde11a15desetembro,na
partealtadoParquedaÁguaBranca,emSãoPaulo.Oeventolevará
aopúblicoinfanto-juvenilcontadoresdehistóriasdehoraemhora,
das10hàs17h.Naocasião,serão
distribuídospelaFundaçãoEducar
-DPaschoal5milexemplaresde
livrosaosparticipantes.Informaçõessobreoeventopelotelefone:
11-3351-8197/8283.

AEscolaEstadualJardim
Iguatemi,naZonaLeste,
realizaráoSimpósiodeEducação
Filosóficanosdias21e22desetembro.Demanhã,oeventocomeçaráàs10h,àtarde,às14h30eà
noite,às20h.Osfilósofoséotema
doprojetopolítico
pedagógicodaescola.Informações:
11-6731-8537ou
pelositewww.eejdiguatemi.com

Filmebrasileiroabordacontaçãodehistórias
Umaboadicadefilmeparaa
saladeaulaéNarradoresde
Javé,quefoirodadoentrejunhoe
setembrode2001,emGameleira
daLapa,cidadedointeriordaBahia,econtaahistóriadeumpovoa-

doque,aoveraiminênciadeter
seuvilarejoinundadopelaságuas
deumarepresa,resolvepassar
paraopapeltodasaslendassobre
aorigemdeJavéecontrataum
narradorparaisso.

Ashistóriastrazemo
universodascrianças
paraoprocessodeaprendizagemnassalasdeinformáticadasescolas”,
FONTE:EQUIPEDEEDUCADORESDO
PROJETOCLICAR

MARCIO FERNANDES/AE

Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo‘JT’

