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Resumo 

 

 

 

Essa unidade didática visa subsidiar um projeto cujo objeto de 
estudo é o trabalho docente. Na tentativa de se responder a 
questão norteadora, a saber, se o professor, ao ser levado a 
conhecer a Teoria das Inteligências Múltiplas (IM), pode ser 
incentivado a repensar a sua práxis pedagógica com o intuito de 
incluir em sua prática docente ferramentas que dinamizem o seu 
trabalho e que, por sua vez, oportunize a formação crítica dos seus 
alunos? Para tal, teoricamente, fundamentamos os trabalhos que 
serão desenvolvidos nas contribuições de Howard Gardner (1995), 
Celso Antunes (1987), Thomas Armstrong (2001), Paulo Freire 
(1990) entre outros. Para esse trabalho que será ofertado aos 
professores da rede pública estadual, serão realizados um total de 
10 oficinas que somarão 32 horas. Espera-se que o trabalho que 
apresentará os 8 módulos de inteligência propostos por Gardner, 
em conjunto com as contribuições dos demais interlocutores da 
temática sobre as IM, possam estimular a importância de não 
reprimir a criatividade dos alunos, mas antes, estimulá-los, tanto na 
sua individualidade, quanto num contexto social mais amplo, 
sempre visando a formação do cidadão crítico. 

Palavras-chave Inteligências múltiplas; Educação crítica; Práxis 

pedagógica. 

Formato do Material Didático Unidade didática 

Público-alvo Professores do C.E.E.P. Manoel Moreira Pena e 

demais professores da rede pública de ensino 



INTRODUÇÃO 

 

 A presente Unidade Didática foi produzida durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, Turma 2014/2015, programa este que em seu 

discurso em prol da formação continuada de professores, de forma prática, propicia aos 

professores da Educação Básica do Estado do Paraná, o retorno à Universidade. Esse 

retorno objetiva o aperfeiçoamento de estudos acerca de temas diretamente relacionados 

com a práxis escolar. As temáticas trabalhadas pelos professores afastados para a 

participação no programa espalham-se pelas diferentes áreas do conhecimento que o 

projeto abarca.  

Esse projeto, desenvolvido na área da Educação Profissional e Formação Docente, 

possui, como público-alvo, docentes do Centro Estadual de Educação Profissional Manoel 

Moreira Pena, localizado na cidade de Foz do Iguaçu, Região Oeste do Estado do Paraná. 

Também foi projetado para atender aos demais professores da rede pública de ensino 

interessados no tema: Inteligências Múltiplas e sua possível aplicabilidade no processo 

ensino-aprendizagem. 

 A proposta desta Unidade Didática é estimular os professores a pensarem seus 

conteúdos a partir da perspectiva da Teoria das Inteligências Múltiplas, que foi proposta 

inicialmente pelo pesquisador Howard Gardner, e que atualmente tem vários outros 

pesquisadores procurando analisar a sua aplicabilidade em sala de aula. O pesquisador 

Thomas Armstrong em 2001 publicou o livro “Inteligências múltiplas na sala de aula”, que 

tem prefácio de Howard Gardner, onde afirma que esta obra constitui-se uma das 

primeiras publicações a levar a sua teoria para o contexto da sala de aula. Outro 

pesquisador que já publicou livros utilizando a teoria das inteligências múltiplas em sala 

de aula é o brasileiro Celso Antunes, que tem produzido vasto material a esse respeito. 

 Assim, no transcurso do PDE, objetivou-se um aprofundamento nos trabalhos 

realizados por esses pesquisadores, fazendo um cotejo entre o que encontramos nos 

livros e as experiências docentes dos professores que irão participar da etapa de 

intervenção pedagógica que será orientada por meio dessa Unidade Didática. 

 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

 Um breve histórico do local onde será trabalhada essa proposta didática, extraído 

de seu atual Projeto Político Pedagógico – PPP, revela que seu nascedouro se deu a 

partir do Decreto n.º 9.553 que criou o Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu, em 12 de junho 



de 1953, com a denominação de “ESCOLA DOS TRABALHADORES RURAIS DR. 

ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA”. A partir de 1962, por conta do Decreto n.º 7.504, com o 

intuito de homenagear um de seus honorários diretores, passa a denominar-se “ESCOLA 

DOS TRABALHADORES RURAIS MANOEL MOREIRA PENA”.  

 Em 1963 passa a ser “ESCOLA DE PREPARAÇÃO PRÉ-GINASIAL”, através das 

Portarias n.º 1.049 e n.º 1.204/62. Já, no ano seguinte, 1964, é batizado de “GINÁSIO 

AGRÍCOLA MANOEL MOREIRA PENA”, através da Portaria 151/64. E, somente a partir 

de 1967, pela Portaria n.º 744/67, passa a denominar-se “GINÁSIO ESTADUAL MANOEL 

MOREIRA PENA”. 

 Interessante é verificar que nesse histórico, o curso primário, que se iniciou em 

1956, sobreviveu até o ano de1963, justamente o ano em que começou a extinção do 

curso Primário, iniciando então o Pré-Ginasial. Em 1969 teve início o Curso Vocacional de 

Economia Doméstica. Em 1973, iniciou-se o 2º Grau com oferta das habilitações de 

Técnico em Agropecuária e Magistério, iniciando a partir de então a extinção do Ginásio. 

 Em 1978, pelo Decreto n.º 5.714/78 a nomenclatura da escola passa a ser 

“COLÉGIO MANOEL MOREIRA PENA – ENSINO DE 2º GRAU”. 

 Pelo Parecer 071/83, o Colégio recupera a identidade de Ensino Agrícola, 

recebendo a nomenclatura de “COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL MANOEL MOREIRA 

PENA – ENSINO DE 2º GRAU”. 

 Em 1985 o curso Magistério instala-se no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. 

 A partir de 1996, é extinta a oferta da habilitação de Técnico em Agropecuária, 

dando início em 1998, das habilitações em nível Pós-Médio. 

 No ano de 1998 passa a ofertar o curso Pós-Médio Técnico em Produção Agrícola 

com ênfase em Horticultura. 

 No ano de 1999 passa a ofertar o curso Pós-Médio Técnico em Produção Agrícola 

com ênfase em Plantas Medicinais.  

 No ano 2000 passa a ofertar o Ensino Médio.  

 No ano 2001 tem início à extinção dos cursos Pós-Médios com especialização. 

 Com a revogação do Decreto n.2.208/97 e a construção de novas bases 

conceituais e legais para o ensino médio e a educação profissional tinham uma motivação 

mais ampla vinculada às lutas dos educadores, e uma mais específica, a de implementar 

uma nova política em seus Estados. Assim, ao mesmo tempo em que buscaram retomar 

a função pública do Estado nessa política, se envolveram no debate e aprovação do 

Decreto n. 5.154/04 e foram os primeiros Estados a começar a implementação do ensino 

médio integrado ao ensino técnico. 



 Atualmente o colégio usa a seguinte nomenclatura: “Centro Estadual de Educação 

Profissional Manoel Moreira Pena”. 

 O Colégio está credenciado pela resolução nº 2.488/02, publicado em Diário Oficial 

no dia 14/08/2002. 

Foto 1: Fachada atual do Colégio Agrícola 

 

Fonte: Arquivo pessoal – Tirada em 24/11/2014. 

 

1º ENCONTRO (4 horas) 

 

TEMA: Primeiras aproximações 

 

OBJETIVOS: 

- A apresentação do projeto a ser desenvolvido para ambientação e sensibilização dos 

professores; 

- A dinâmica 1 servirá como momento de descontração e para que os professores 

possam fazer a sua apresentação aos demais e expor quais as expectativas com relação 

ao curso; 

- A dinâmica 2 servirá como forma de integração, para que os participantes possam 

conhecer mais um pouco a respeito do outro, e para que possamos fazer um balanço do 



grupo interessado na teoria das inteligências múltiplas; 

- O questionário tem como objetivo fazer um levantamento inicial do que os professores já 

conhecem sobre o tema Múltiplas Inteligências e também para que se possa colocar as 

expectativas iniciais quanto as oficinas. 

 

METODOLOGIA: 

- A apresentação inicial do projeto ocorrerá através de multimídia no Prezi 

(www.prezi.com), onde serão apresentados slides com informações iniciais de como se 

procederá o desenrolar do curso; 

- A dinâmica 1: Dinâmica Cartões e balões (perguntas: nome, local de trabalho, disciplina 

de concurso, origem do interesse pelo tema das oficinas, e demais questionamentos que 

julgar necessário, perguntas relacionadas com as inteligências múltiplas, o que mais me 

deixa feliz é, o que eu mais admiro nas pessoas é, o que eu mais gosto em mim mesmo é, 

amigo verdadeiro para mim é aquele que, a coisa mais importante para mim é, o que eu 

mais gosto de fazer é, aminha diversão favorita é); 

- Poema: “Se não houver frutos, valeu a beleza das flores; se não houver flores, valeu a 

sombra das folhas; se não houver folhas, valeu a intenção da semente.” Henfil. 

- A dinâmica 2: Desafio das Cores: disponível em <http://cebraceducador.com.br/wp-

content/uploads/2012/11/Aula-1-Din%C3%83%C2%A2mica-Desafio-das-Cores.pdf>, 

Acessado em 14/11/2014, 10h32min. 

- Os questionários on-line servirão como base para que se conheça o interesse inicial pela 

temática: Inteligências Múltiplas. 

 

RECURSOS: 

- Questionário inicial 1 on-line: <http://guiadoestudante.abril.com.br/testes-

vocacional/descubra-inteligencia-multipla.shtml> acessado em: 24/09/14, 17h40. 

- Questionário inicial 2 on-line: <http://www.guiadacarreira.com.br/teste-7-inteligencias> 

acessado em: 20/11/14, 23h. 

- Notebook com acesso à internet, multimídia e aparelho de som. 

- Laboratório de informática. 

 

 

2º ENCONTRO (4 horas) 

 

TEMA: O perigo dos extremos 



OBJETIVO: 

- Refletir sobre a necessidade de avançarmos para além de nossos pré-julgamentos, do 

perigo que pode se constituir uma leitura baseada somente no censo comum. 

- Articular a discussão sobre como o senso comum pode obstruir o possível 

desenvolvimento cognitivo. 

 

METODOLOGIA: 

- Atividade dialógica. Antes da exposição do filme, solicitar aos professores que façam 

anotações dos pontos importantes e dos pontos que lhe chamarem a atenção para 

posterior debate. 

- Mesa redonda para debate após o filme. 

 

RECURSOS: 

- O filme “Helen Keller e o Milagre de Anne Sullivan” (The Miracle Worker – 2000) está 

disponível no Youtube pelo link <http://www.youtube.com/watch?v=9Zqn_pHoni0>, 

acessado em 24/09/14, 17h47min. 

- Notebook com acesso a internet, multimídia e aparelho de som. 

 

3º ENCONTRO (4 horas) 

 

TEMA: Oficina sobre a relação entre Neuroaprendizagem, Neuroeducação e 

Neurociências, 

 

OBJETIVO: 

- Proporcionar aos participantes, via oficina com profissional da área, conhecimento 

técnico/teórico a respeito das diferentes abordagens que os estudos neuronais tem 

possibilitado na atualidade e relacioná-las com a temática acerca das múltiplas 

inteligências. 

 

METODOLOGIA: 

- Oficina de trabalho a ser dinamizada pela professora Suzane Moraes. 

 

RECURSOS: 

- Notebook, multimídia, Aparelhagem de som e demais materiais necessários a critério da 

professora. 



4º ENCONTRO (2 horas) 

 

TEMA: Um olhar a nossa volta 

 

OBJETIVO: 

- Oportunizar aos participantes uma reflexão a partir da palestra do Professor Jadir 

Steiger (técnico pedagógico do NRE de Foz do Iguaçu, atuante na área da Educação 

Especial). 

- Identificar em nosso cotidiano, experiências próximas de superação dos pré-conceitos. 

- Conhecer relatos de superação articulados com a temática das múltiplas inteligências. 

 

METODOLOGIA: 

- Oficina de trabalho a ser dinamizada pelo professor palestrante. 

 

RECURSOS: 

- Notebook com acesso a internet, multimídia e aparelho de som. 

 

5º ENCONTRO (2 horas) 

 

TEMA: Movimente-se 

 

OBJETIVO: 

- Socializar com os colegas as características do módulo de inteligência corporal-

cinestésica, bem como personalidades com esse módulo de inteligência desenvolvido e 

algumas dinâmicas para o seu desenvolvimento. 

 

METODOLOGIA: 

- Vídeo “Chico Bento: um olhar diferenciado para nossos alunos”. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=seODTopCJI0>, acessado em 25/11/14, 11h10. 

- Vídeo sobre Nick Vujicic. Cidadão norte-americano sem braços e sem pernas que tem 

excelente psicomotricidade. 

 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Ow9EkpR8eFc>, acessado em 

25/11/14, 11h12. 

- Passos de dança com a bailarina e pedagoga Pâmela Jaqueline Naibo Silva, tendo 



como objetivo o estímulo à expressão corporal. 

- Exercícios de mímica e teatralização: utilizando como referência fotos impressas. 

- Dinâmica: da Laranja. Os professores, sentados lado a lado, tem como tarefa, passar a 

laranja um para o outro apenas com os pés, sem derrubar a laranja no chão. Disponível 

em <http://www.youtube.com/watch?v=UaxEmK_uzlQ>, acessado em 24/11/14, 17h22. 

 

RECURSOS: 

- Notebook com acesso à internet, multimídia e caixas de som. 

- Fotos diversas impressas do Portal Dia-a-Dia Educação (www.diaadia.pr.gov.br). 

- Oficina de trabalho a ser desenvolvida pela professora pedagoga Pâmela Jaqueline 

Naibo Silva. 

 

6º ENCONTRO (4 horas) 

 

TEMA: Auto e Heteroconhecimento 

 

OBJETIVO: 

- Conhecer os módulos de inteligência Intrapessoal e Interpessoal propostos por Howard 

Gardner, suas características e dinâmicas relacionadas com esses módulos de 

inteligência. 

 

METODOLOGIA: 

- Trabalho dialógico, apresentação através do Prezi, do conceito, características e 

peculiaridades desses módulos de inteligência. 

- Vídeo “A Importância de um Abraço”, <http://www.youtube.com/watch?v=zURtkx32dTA> 

acessado em 20/11/14, 22h25. 

- Dinâmica: Gosto de Você. Utilização de textos adaptados de diversos autores com a 

seguinte dinâmica: cada participante escolherá um texto aleatoriamente, fazendo sua 

leitura e interpretação pessoal, sendo que cada participante posteriormente fará um breve 

comentário acerca do texto lido e fará a sua interpretação pessoal. 

- Dinâmica: da Indiferença. Os professores farão desenhos em papel, que depois serão 

rasgados e jogados fora sem serem vistos por mais ninguém. Disponível em: 

<http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-jornada-

pedagogica/dinamicas-de-grupo/din%C3%A2micas-de-grupo-II.pdf>, acessado em: 

22/11/14, 16h52. 



- Dinâmica: Qualidades. Primeiro cada um escreve suas qualidades em uma folha em 

branco. Depois colamos com fita esse papel nas costas de cada participante, abrindo a 

possibilidade para que cada um complete no papel do outro qualidades que porventura 

ainda não tenham sido colocadas. 

 

RECURSOS: 

- Notebook com acesso a internet, multimídia e aparelho de som. 

- Papel A4 e lápis de cor. 

- Textos adaptados: 

 

SOBRE OS AMIGOS 

 

Não ande à procura de amigos que não tenham defeitos, porque então ficará a vida inteira 

sem amigos. Mas não procure os defeitos nos seus amigos, porque então aos poucos, os 

seus amigos irão deixando-o, e assim acabará ficando sozinho. Não ame os seus amigos 

só porque não têm defeitos; ame-os, apesar dos seus defeitos; e se quiser, ame-os 

precisamente por causa de seus defeitos, pois o fato de terem defeitos quer dizer que são 

mais humanos. 

Não pretenda exigir que seus amigos sejam melhores que você; se de certo o forem, seja 

grato e aproveite seus exemplos; se não o forem, respeite-os e ofereça-lhes sua ajuda 

para que melhorem; mas com paciência, com compreensão, com bondade, com o 

máximo respeito pela personalidade deles. 

Não pretenda mudar seus amigos; deixe-os que sejam como são; não se preocupe se 

você não é como eles. Você também tem o direito de ser como você quer. 

Seu grupo de amigos é algo que deve ser conservado, porque você e eles precisam dele. 

Texto original: Afonso Milagro 

 

DIALOGAR É DESCOBRIR 

 

Quanto mais avançarmos na descoberta dos outros, tanto mais substituiremos as tensões 

por laços de amizade e paz. 

Através do diálogo aprendemos a respeitar a pessoa humana, seus valores, sua cultura, 

sua autonomia legítima, sua autodeterminação. 

Através do diálogo aprendemos a olhar para além de nós mesmos, a fim de compreender 

e valorizar o que há de bom nos outros. 



Através do diálogo aprendemos a contribuir para um desenvolvimento e um crescimento 

justos. 

Através do diálogo aprendemos a transformar a solidariedade em característica 

permanente do mundo em que vivemos. 

Através do diálogo aprendemos a fazer da amizade um valor sem fronteiras. 

Autor Desconhecido 

 

A FORÇA DA UNIÃO 

 

Só a união faz a força – sinto muito, mas as verdades banais de todos os tempos são 

verdadeiras – seria bom se a gente tentasse fazer o que elas sugerem, em vez de, 

críticos e céticos e pessimistas, encolhermos os ombros e deixarmos que a espécie 

continue, cega, caminhando em velocidade acelerada para o buraco negro da aniquilação. 

Nunca se pôde dizer, como hoje: ou nos salvamos – todos juntos – ou nos danaremos –

todos juntos. 

J. A. Gaiarsa 

 

O JOVEM LENHADOR: 

 

Havia um jovem lenhador, cheio de vitalidade e motivação. Em seu primeiro dia de 

trabalho, entusiasmou-se muito, pois havia derrubado 104 árvores. Vinte a mais do que a 

média de outros lenhadores. No dia seguinte, fez 101 árvores tombarem, no outro 97. E 

assim, dia após dia, seu esforço foi aumentando e a produtividade caindo cada vez mais. 

Ao décimo dia, contou, muito cansado, 79 árvores no chão. Parou e foi pedir ajuda. E ela 

veio. O mais experiente dos lenhadores ensinou: 

- “Sua dedicação é maravilhosa e surpreendente, mas quantas vezes você parou para 

afiar o machado?” 

 

COMECE POR VOCÊ MESMO 

 

Quando eu era jovem e livre e minha imaginação não tinha limites, sonhava em mudar o 

mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que não conseguiria mudar o 

mundo todo. Então restringi um pouco mais minhas ambições e resolvi mudar apenas 

meu país. 

Mas o país também parecia imutável. No ocaso da vida, numa última e desesperada 



tentativa, quis mudar pelo menos minha família, aqueles mais próximos a mim, mas eles 

não se interessaram nem um pouco. 

Em meu leito de morte, descobri enfim: se eu tivesse começado por mudar a mim mesmo, 

meu exemplo poderia mudar minha família. 

Com a transformação de minha família, através de seu exemplo e estímulo, eu teria sido 

capaz de melhorar meu país e, quem sabe, de mudar o mundo. 

Autor Anônimo 

 

7º ENCONTRO (4 horas) 

 

TEMA: Há lógica na música? 

 

OBJETIVO: 

- Apresentar as características dos módulos de inteligência lógico-matemática e musical 

aos participantes. 

 

METODOLOGIA: 

- Apresentação através do Prezi do conceito, características e peculiaridades desses 

módulos de inteligência. 

- Enigmas para estimular a inteligência lógico-matemática. 

-Dinâmica do Código Secreto: cada professor terá como desafio descobrir as frases 

escritas em código. Disponível na pág. 41 do e-book <books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=qQleGwiGd5UC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dinamicas+inteligencias+multiplas&ots=

D4Vfl3-8vY&sig=gGYnpOPgkfwWolh5s7wSwZDlZZI#v=onepage&q=dinamicas 

inteligencias multiplas&f=true>, acessado em 23/11/14, 18h30, antes do intervalo. 

- Tocar o CD e depois um vídeo da Banda Caros Amigos, de Francisco Beltrão. 

- Vídeos diversos com músicos anônimos que conseguem utilizar instrumentos musicais 

alternativos. 

- Apresentação musical dos alunos do C.E.E.P. Manoel Moreira Pena. 

- Dinâmica do ritmo musical. Os participantes terão como desafio conseguir acompanhar 

os movimentos da professora pedagoga Pâmela Jaqueline Naibo Silva. Disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=ckNVzUq61BI>, acessado em 25/11/14, 15h17. 

- Dinâmica: reconhecendo os ritmos do mundo. Tocar músicas características de cada 

país e verificar se as pessoas são capazes de fazer o reconhecimento de sua origem 

geográfica. A descrição detalhada dessa dinâmica está disponível em: 



<http://inteligenciayemocion.blogspot.com.br/2008/04/ejercicios-para-desarrollar-

la_7070.html>, acessado em 25/11/14, 15h20. 

 

RECURSOS: 

- Notebook com acesso a internet, multimídia, aparelho de som e microfone. 

- Violão, viola e acordeon. 

 

8º ENCONTRO (4 horas) 

 

TEMA: A natureza fala 

 

OBJETIVO: 

- Conhecer os módulos de inteligência linguística-verbal e naturalista, bem como as 

implicações pedagógicas acerca do seu conhecimento. 

 

METODOLOGIA: 

- Apresentação através do Prezi do conceito, características e peculiaridades desses 

módulos de inteligência. 

- Dinâmica “Ouvi dizer que”: tem como objetivo verificar a capacidade de os participantes 

conseguirem fazer a correta descrição da história que será contada verbalmente. 

Disponível na página 29 do e-book a seguir: 

<books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=qQleGwiGd5UC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dina

micas+inteligencias+multiplas&ots=D4Vfl3-

8vY&sig=gGYnpOPgkfwWolh5s7wSwZDlZZI#v=onepage&q=dinamicas inteligencias 

multiplas&f=true>, acessado em 25/11/14, 15h30. 

- Anagramas, caça-palavras, criptogramas, jogo da forca. 

- Assistir a um trecho do filme “Powder – Energia Pura”, que mostra a capacidade do 

personagem principal do filme de perceber os sentimentos dos animais (empatia). Depois 

um debate acerca do ocorrido. 

- Questionário de autoinvestigação: Qual a importância do Sol, da água, das florestas, dos 

insetos, dos fungos, dos aracnídeos, das bactérias, dos répteis, dos anfíbios, das aves e 

dos mamíferos para o meio ambiente? Depois fazer a socialização das respostas. 

 

RECURSOS: 

- Notebook com acesso a internet, multimídia e aparelho de som. 



9º ENCONTRO (2 horas) 

 

TEMA: Espaço-tempo inteligente 

 

OBJETIVO: 

- Apresentar o módulo de inteligência espacial aos participantes, suas características e 

dinâmicas para o seu desenvolvimento. 

 

METODOLOGIA: 

- Vídeo “Mesa Inteligente”, disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=vrK8u_k72G0>, acessado em 14/11/2014, 12h. 

- Vídeo “Artesanato com Argila”, disponível em: 

 <http://www.youtube.com/watch?v=KlhcSGnbpk4>, acessado em 14/11/2014, 12h10min. 

- Vídeo “Jogador de 10 anos bate mestre internacional de xadrez”, disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=hJ9LduzfQDQ>, acessado em 24/11/14, 20h30. 

- Tangram: oportunizar aos professores poderem brincar com um tangram por alguns 

minutos e verificar quantas figuras diferentes, cada participante pode formar. 

- Jogos de tabuleiro: capacidade de visualizar as suas jogadas e as do oponente. 

- Dinâmica da Técnica do Desenho. Levar os participantes para um ambiente diferente, 

depois retornarem para a sala e fazerem o desenho da sala (em perspectiva ou uma 

planta baixa). 

- Dinâmica da Caneta. Um dos participantes terá a incumbência de guiar os outros 

participantes que estarão unidos por barbantes e uma caneta até que consigam colocar 

uma caneta em uma garrafa pet. Disponível em: 

 <http://www.youtube.com/watch?v=uM5sht90DBA>, acessado em 24/11/14, 17h10. 

 

RECURSOS: 

- Jogos diversos de tabuleiro. 

- papel A4 e lápis e/ou caneta. 

- Modelos de tangram. 

- Notebook com acesso a internet, multimídia e aparelho de som. 

- Caneta, barbante e garrafa pet. 

 

 



10º ENCONTRO (2 horas) 

 

TEMA: As produções pessoais 

 

OBJETIVO: 

- Apresentação pelos colegas de sugestão de recursos pedagógicos e modelos de planos 

de aula que favoreçam o estímulo das inteligências múltiplas associado com os conteúdos 

de sua disciplina. 

- Compartilhar com os colegas a validade dos trabalhos realizados nos encontros. 

 

METODOLOGIA: 

- Expositiva dialogada; 

- Foi previamente combinado entre os participantes, que no último encontro, seria 

oportunizada a possibilidade de os professores apresentarem sugestões de planos de 

aula, em que seus conteúdos pudessem envolver a teoria das múltiplas inteligências. 

 

RECURSOS: 

- Notebook com acesso a internet, multimídia e aparelho de som. 
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