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Alguns recursos para aumentar a 
interatividade em suas aulas.

Prof. Dr. Fábio Gregori

Encontro 3

Criando o ambiente de ensino e conversando 
sobre as dinâmicas das aulas.

Finalizando alguns recursos abordados no encontro anterior 
(Chroma key e captação de áudio)

Experimentaremos alguns recursos: Kahoot e Vizia. 

Bate papo – tirar dúvidas, rever algum recurso, compartilhar vivências e recomendações, 
outras ferramentas e tudo mais! 

Agenda

Atualizações da nossa página no E-disciplinas.

Lição de casa!
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Aulas passeio, estudos de campo.

Troca de correspondências entre escolas, livro da vida,
jornais de classe, murais.

“Cantos” pedagógicos

Estimular as crianças a fazerem experiências, despertando a sua 
curiosidade, respondendo inquietações 

→ Professor organiza o trabalho.

Estruturação do trabalho em sala favorecendo canais de livre 
expressão  e cooperação.

COOPERAÇÃO   COMUNICAÇÃO   DOCUMENTAÇÃO     AFETIVIDADE  

Freinet

• Invariante no. 1: a criança e o adulto tem a mesma natureza

“A criança é como uma árvore que ainda não tend o terminado seu crescimento, se nutre, cresce e se defende
exatamente como a árvore adulta”.

• Invariante no. 2: ser maior não significa necessariamente estar
acima dos outros.

Suprim ir o ped estais. Você as v erá não com os olhos de pedagogos e chefes, mas com os olhos d e hom ens e
crianças, e com este ato você reduzirá seguidamente a perig osa separação entre aluno e professor que existe
na escola tradicional.

Freinet – Invariantes pedagógicas
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• Invariante no.15: A escola cultiva apenas uma forma abstrata de 
inteligência, que atua fora da realidade viva, fixada na memória 
por meio de palavras e ideias.

“Existem outras formas de inteligência, variáveis segundo as incidências do tateamento experimental que 

lhes serviu de base:

- a inteligência que vem das aptidões manuais, com as quais opera sobre o meio para o dominar e o 

transformar;

- a inteligência artística;

- a inteligência sensível, que desenvolve o bom-senso;

- a inteligência especulativa, que constitui o gênio dos investigadores científicos e dos grandes comerciantes 

industriais;”

Freinet – Invariantes pedagógicas

• Invariante no.20: Fale o menos possível.

• Invariante no.30: É preciso ter esperança otimista na vida.

Freinet – Invariantes pedagógicas


