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APRESENTAÇÃO 

 

A produção do material didático-pedagógico é o resultado de um 

trabalho de formação continuada proposta pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná – SEED, por meio do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, do Governo do Estado do Paraná em conjunto com a 

UFPR- Universidade Federal do Paraná. Este caderno pedagógico intitulado 

HÁBITO DE ESTUDO E APRENDIZAGEM constitui-se como uma das 

estratégias de ação do Projeto de Intervenção Pedagógica, a ser implementado 

no Colégio Estadual La Salle Ensino Fundamental e Médio e tem por objetivo 

esclarecer para os alunos que não adianta estudar somente na véspera das 

provas, e sim diariamente, até que o estudo passe a ser um hábito na sua vida, 

pois só desta forma os conteúdos explicados pelos professores serão 

lembrados com mais facilidade.  

O Projeto de Implementação utilizará encontros com pais, professores e 

alunos como metodologia. Esses encontros possibilitar aos participantes 

interagirem a todo o momento. Os recursos utilizados serão slides, vídeos, 

dinâmicas e construção do Memorial do Estudante Lassalista.   

O caderno pedagógico é composto de três unidades assim definidas: 

 Unidade I: PROFESSOR 

Professor, você é uma das peças chave para fazer o aluno entender 

a necessidade de ter Hábito de Estudo na sua vida escolar. 

 

 Unidade II: ALUNO 

 

 Aluno, precisamos saber o que você pensa sobre estudar será o 

ponto de partida para a mudança! 

 

 Unidade III: FAMÍLIA 
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 Família, seu filho entrou no Ensino Médio, mas não deixe de 

acompanhar seu dia-dia! 

 

Essas unidades foram pensadas para destacar a importância que todos 

os envolvidos têm na formação dos alunos, além disso, mostrar que o sucesso 

de cada aluno depende do comprometimento de todos os elementos deste 

tripé: professor, aluno, família. A união de todos auxiliará o aluno a desenvolver 

o hábito de estudo, que consiste em retomar diariamente em casa os 

conteúdos que os professores explicaram em sala de aula, e assim, passar a 

ser um Estudante Lassalista no Ensino Médio, e colher os frutos desse novo 

jeito de estudar.  

A expectativa é de que as atividades propostas neste Caderno 

Pedagógico possam levar os alunos a entenderem que para o cérebro ter 

condições de armazenar os conteúdos, o aluno precisa perceber que, quando 

assiste às aulas, ele está entendendo o conteúdo, mas que só irá aprender 

quando iniciar uma rotina de estudos diários, fazendo com que essa rotina se 

transforme em um Hábito de Estudo. 

Com os professores, será realizado um encontro onde será aplicada 

uma dinâmica, com a finalidade de mostrar a importância de se aproximarem 

dos alunos e estabelecerem laços de confianças. Ainda será apresentado um 

vídeo com os subsídios necessários para que o professor entenda a 

necessidade de preparar aulas desafiadoras e instigantes, sempre, não 

esquecendo o compromisso de mandar tarefas para serem feitas em casa, 

motivando assim, os alunos a terem o hábito de estudo em suas vidas.  

3. Com relação à família, a proposta é de que os responsáveis devem 

participar da vida escolar dos filhos, acompanhando-os neste novo desafio, 

para que não esmoreçam. Desta maneira, estarão motivando seus filhos a 

passarem a ter o hábito de estudo em sua vida escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 Por acreditar que a Escola Pública pode cada vez mais melhorar sua 

qualidade de ensino é que esta pesquisa se propõe a desenvolver o projeto 

Hábito de Estudo e Aprendizagem, no Colégio Estadual La Salle. 

 O diferencial no Colégio Estadual La Salle é que tanto o corpo docente 

quanto a equipe pedagógica e a direção, componentes deste estudo, na sua 

grande maioria são QPMs, ou seja, têm um vínculo contínuo com o colégio e 

muitos já participaram do PDE, outros ainda possuem mestrado, tornando-se 

assim uma escola onde muitos projetos são desenvolvidos e tem a 

particularidade de uma grande maioria se ajudar mutuamente formando, assim, 

um grupo coeso, ao qual se costuma chamar de família Lassalista.  

 A família Lassalista estimula sempre os membros a se atualizarem e a 

criarem projetos, com o intuito de cada vez mais melhorar a qualidade de 

ensino.  

 Partindo da ideia de que a escola alvo deste estudo se considera uma 

família Lassalista, sempre, em conversas informais, os docentes estão 

tentando melhorar a qualidade de ensino. E foi em umas destas conversas 

informais, na qual os professores mais uma vez se questionaram como nossos 

alunos podem esquecer tão rápido o que é explicado em sala de aula, é que foi 

pensado em desenvolver um projeto que tivesse como foco entender as causas 

desta dificuldade dos alunos e propor soluções que contribuam para sanar o 

problema. Assim surgiu o Projeto Hábito de Estudo e Aprendizagem na Escola. 

Sendo assim, o projeto Hábito de Estudo e Aprendizagem será 

desenvolvido com o objetivo de que os alunos percebam que sua vida escolar 

poderá melhorar dia a dia se adotarem posturas novas com relação à 

organização de seus estudos diários passando essa rotina de estudo a ser 

hábito de estudo em sua vida escolar. 
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    As leituras que fundamentam este trabalho dizem respeito ao 

trabalho do pedagogo, na tarefa de orientar o aluno para que ele perceba que o 

ensino de qualidade depende também da sua contribuição, revelada no hábito 

de estudo e na sua dedicação. 
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UNIDADE I 

 

PROFESSOR 

 

 

Disponível em:http://www.clipartbest.com/teachers-clipart 
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Professor, você é uma das peças chave para fazer o aluno entender 

a necessidade de ter Hábito de Estudo na sua vida escolar. 

 
Tempo previsto : 4 horas 

Roteiro do Desenvolvimento do Encontro : 

 

 Os professores serão recebidos no laboratório de informática, que estará  

organizado para o encontro. Essa organização tem como objetivo fazer com 

que os professores percebam que, no seu dia a dia, devem diariamente 

preparar seus materias antes de a música tocar para a entrada dos alunos a 

aula, e não mais deixar para se organizar depois que a aula iniciou.  

 Na chegada dos professores participantes do encontro, serão dadas as 

boas-vindas, com o intuito de lembrar a eles de que o aluno também gosta que 

o professor o receba de forma afetuosa, que o chame pelo nome e não 

somente pelo número, e que seu “bom dia” seja dito olhando  para os alunos,  

fazendo com que eles entendam que são importantes  em nossas vidas,   pois 

são nossos alunos. Neste momento será colocada uma música suave para que 

a recepção aconteça de uma maneira harmoniosa.  

 .Após as boas-vindas, a programação prevê um momento de 

agradecimento aos professores participantes pela presença e colaboração, 

pois o projeto só  terá sucesso se houver o envolvimento de todos. 

 Na sequência será trabalhada a dinâmica  “ Saia da rotina” com os 

professores. 

 No dia a dia do nosso Colégio, percebe-se que os professores sempre 

se reúnem na hora do intervalo , que existe um bom relacionamente entre eles 

na hora atividade e uma participação ativa nas atividades extra-classe 

desenvolvidas pelo Colégio. Mesmo assim, observa-se que os professores que 

lecionam para as mesmas turmas, deveriam conversar mais sobre os 

conteúdos que estão sendo apresentandos para os alunos.  

 

  DINÂMICA “SAIA DA ROTINA” 

 
  Esta atividade tem por objetivo levar o grupo de professores a: 
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 Refletir a respeito  da importância de perceber que é necessário  explicar 

o conteúdo de diferentes formas, utilizar diferentes metodologias para 

que ocorra a aprendizagem com sucesso, uma vez que nem todos os 

alunos aprendem da mesma forma. 

 Perceber que é preciso dialogar, em  sua hora atividade, com os outros 

professores, para saber dos conteúdos que seus colegas estão 

trabalhando com suas turmas. Trocar experiências. 

 Envolver-se,  mais fortemente do que já ocorre, em nosso Colégio, nas 

atividades propostas pela direção . 

  Entender que necessita seguir as regras de boa convivênvia e as 

normas do Colégio, discutidas na Semana Pedagógica. 

 Entender que vivemos em uma comunidade escolar e que o professor 

não pode fechar a porta de sua sala e fazer valer suas regras, e sim 

fazer valer as regras que foram construídas nas reuniões pedagógicas, 

onde todos são chamados a dar sugestões  que colaborem com a 

aprendizagem. 

 Refletir sobre a importância da troca e da solidariedade para o 

crescimento do grupo 

 
 
 MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

 Caixas grandes de fósforo vazias 

 Quebra-cabeça -  neste quebra-cabeça as peças terão diversas formas 

geométricas que, quando unidas, revelarão um verso da música que 

será trabalhada. 

 

 PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO DA DINÂMICA 
 

 Encapar as caixas de fósforos na quantidade correspondente ao número 

de professores participantes. 

  Preparar quatro caixas contendo as peças que unidas formarão a 

mensagem para dar condição de o professor poder montar sua forma 

geométrica sozinho. Nas demais, serão colocadas peças que não 

formarão uma figura a não ser que o participante recorra aos colegas e 
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estes também terão que pedir a doação de peças para conseguir 

completar o seu quebra-cabeça. 

 Pedir que os professores façam a gentiliza de irem pegar cada um uma 

caixa de fósforo. E só poderão abrir quando for dado o comando. 

 O comando é: monte o quebra cabeça! 

 Os quatros professores que pegarem o jogo com as peças certas para 

montar a figura irão conseguir montar e ler a mensagem que está 

escrita.  Isso fará com que os outros professores percebam que é 

possível montar o seu quebra-cabeça. 

 Alguns professores irão perceber que, para montar seu quebra-cabeça, 

será necessário realizar troca de peças com os outros participantes, e 

espera-se que eles perguntem se podem trocar as peças. 

 A resposta será o mesmo comando: monte o quebra-cabeça!  

 Os participantes perceberão que, somente se ajudando mutuamente, 

conseguirão montar sua figura geométrica.  
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 Ao descobrir sua mensagem oculta, cada professor socializará o verso 

da música, como nas figuras acima. 
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 A atividade será finalizada com todos cantando a música e mostrando o 

verso cantado. 

“Um bom professor, um bom começo” de Max Haetinger 

 

A base de toda conquista é o professor 

A fonte de sabedoria, um bom professor 

Em cada descoberta, cada invenção 

Todo bom começo tem um bom professor 

No trilho de uma ferrovia…(um bom professor) 

 

Disponível em: http://hipersessao.blogspot.com.br/2011/12/letra-da-musica-um-

bom-professor-um-bom.html 

 

Ao final da dinâmica espera-se que: 
 

 Os participantes percebam que a embalagem de caixa de fósforo 

foi escolhida de propósito para alertá-los de que o fósforo é a 

metáfora da luz, e a luz é a representação da ideia, da criação, da 

criatividade que devem ter sempre. Que todo professor deve estar  

dia após dia reiventando  sua prática em sala de aula. 

 Os professores percebam que, muitas vezes, pensamos que a 

explicação foi suficiente para o entendimento da matéria dada, 

que está claro o que é para fazer, porém para os alunos não está. 

A dificuldade que eles encontraram para realizar a tarefa, 

corresponde à dificuldade do aluno. 

 Que o trabalho solidário encurta o caminho para o sucesso. 

  
  Após a dinâmica, será feita a apresentação do projeto Hábito de Estudo 

e Aprendizagem para os professores, explicando que o  objetivo do trabalho é 

fazer os alunos compreenderem que precisam estudar diariamente, que esse 

estudo deve ser solitário e deve acontecer logo após o horário da aula.   A 

teoria que embasa o projeto afirma também que, para entender melhor as 

explicações dos professores, os alunos devem rever seu comportamento 

durante  aula. Para o projeto Hábito de Estudo e Aprendizagem possa ser 

http://hipersessao.blogspot.com.br/2011/12/letra-da-musica-um-bom-professor-um-bom.html
http://hipersessao.blogspot.com.br/2011/12/letra-da-musica-um-bom-professor-um-bom.html
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desenvolvido com sucesso, será necessária a colaboração e o envolvimento de 

vocês, professores.  

O passo seguinte é a exibição do video:   “Aprenda a estudar” – Palestra Prof 

Pier. Partes 1 e 2. 

Disponivel em https://www.youtube.com/watch?v=ziZDu5ts848 

O vídeo mostra o professor Piazzi, autor dos livros que foram fonte de 

pesquisa na fundamentação do Projeto Hábito de Estudo e Aprendizagem.  

Nele, o professor Piazzi ressalta que o melhor computador que existe no 

mundo é o nosso cérebro e que devemos utilizá-lo melhor. O autor critica o 

excesso de exposição a programas de televisão de conteúdo duvidoso  e o 

hábito comum nos dias de hoje de se passar muitas horas acessando às redes 

sociais no celular. Para ele, ler é muito mais produtivo e, além de ler,  exercitar 

o cérebro resolvendo atividades que sejam desafiadoras para ele. Durante o 

video o professor Piazzi explica também que, na aula, o aluno entende  e em 

casa ele estuda para aprender  e esse estudo deve ser solitário. 

Ao final do video será aberto espaço para os professores fazerem 

comentários em relação ao conteúdo do video. Após o momento dedicado aos 

comentários, conversar com os professores participantes  sobre a necessidade 

do envolvimento de todos na implementação do projeto, acreditando sempre 

que cada  participante fará o melhor para promover um ensino de qualidade em 

nosso colégio. Na prática,  o que se pede é que cada professor tenha como 

rotina, elaborar atividades que serão deixadas como tarefa de casa para os 

alunos. 

A pesquisa busca quebrar o paradigma que existe, no qual acredita-se 

que o aluno só estuda para fazer prova. Cultura, muitas das vezes,  

realimentada pela postura do próprio professor, como mostra a charge abaixo: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ziZDu5ts848
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Imagem disponível em: 

https://professordigital.files.wordpress.com/2009/09/lousacosta.jpg?w=450&h=346 

 

O importante é incutirmos nos alunos essa nova cultura e isto deve 

começar pelo  professor que deve primeiramente issistir com o aluno para que 

ele se habitue a rever o conteúdo em casa, depois motivando-o diariamente, 

principalmente os que irão participar do projeto para perceberem os benefícios 

advindos dessa nova postura. Os resultados positivos, traduzidos em melhores 

notas, servirão de incentivo aos demais alunos. 

 Neste encontro será explicado aos professores que os alunos 

participantes do projeto foram selecionados por meio de um questionário,  onde 

demonstraram o gosto  pelo estudo. É importante para o desenvolvimento do 

projeto que o aluno participante já tenha esse perfil, pois assim sua adaptação 

às regras do trabalho será mais fácil e ele propagará aos demais o seu 

desenvolvimento como participante  do projeto e, espera-se que isso o estimule 

a divulgar informações sobre os encontros de trabalhos, que irá ter com a 

pesquisadora, aos demais alunos que não apresentam interesse em estudar. 

Com essa atitude, espera-se que desperte o interesse dos demais a  participar 

das próximas edições do projeto.    

  No decorrer do encontro, será feito um intervalo de 15 minutos e será 

oferecido um lanche  para os participantes. 

 Ao final do encontro, os professores conhecerão a relação dos alunos 

que irão participar do projeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://professordigital.files.wordpress.com/2009/09/lousacosta.jpg?w=450&h=346
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UNIDADE II  

 ALUNO 

 

 

 

 

 

 

http://st.depositphotos.com/1024768/3697/v/950/depositphotos_36971925-stock-illustration-

students-couple-in-love-cartoon.jpg 
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Aluno, precisamos saber o que você pensa sobre estudar será o 

ponto de partida para a mudança! 

  

Tempo previsto : 6 horas 

Roteiro do Desenvolvimento do Encontro 
 

 Para conhecer o que os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual La Salle pensam sobre o dia a dia da vida escolar, no 

primeiro encontro será aplicado um questionário a todas as turmas de primeiro 

ano do Ensino Médio. As respostas darão o perfil do aluno ideal para integrar o 

grupo da pesquisa. 

Como são seis turmas de primeiro ano, cada turma terá uma hora de 

encontro.  Nestes encontros, os alunos receberão um questionário contendo 

perguntas a respeito da sua vida escolar. As respostas servirão de base para a 

escolha dos alunos que participarão do Projeto Hábito de Estudo e 

Aprendizagem.  A atividade será desenvolvida na sala de informatica.  

 

 

 

 

Disponível em: 

http://i0.statig.com.br/bancodeimagens/05/j2/5h/05j25hobkoa0p5u21211l6iye.jpg 

http://i0.statig.com.br/bancodeimagens/05/j2/5h/05j25hobkoa0p5u21211l6iye.jpg
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Antes, porém, os alunos serão convidados a assistir ao  vídeo      

“Pedagogia do cotidiano”,   com a turma do Snoopy,  disponivel em 

https://www.youtube.com/watch?v=P5LRa8P6-Qk 

Tendo como  propósito  de provocar uma reflexão sobre a crítica contida 

no filme; se há semelhanças entre o vídeo e o que está acontecendo no dia a 

dia em nosso Colégio.  Questionar a respeito do comportamento dos alunos. 

Analisar com eles como nossos professores estão dando suas aulas.  

 Após o debate, os alunos retornarão para a sala de aula e  receberão o 

questionário, e será estipulado um tempo para a sua  devolução. 

 

QUESTIONÁRIO 1:  

 

Colégio Estadual  La Salle – Ensino Fundamental e Médio 

Aluno(a ) _______________________________ nº ___1º ano - Turma _____ 

Caro aluno! O proposito deste questionário é saber de verdade sobre o que 

você pensa a respeito da obrigatoriedade de frequentar o Colégio e também de 

saber um pouco sobre como você se vê como aluno. É importante esclarecer 

que seus dados pessoais serão mantidos em sigilo.  Lembre-se de que você 

sendo sincero, ao responder as questões, estará contribuindo para melhorar a 

qualidade do  ensino e da aprendizagem no seu Colégio. 

1.  Você vem para escola  

(    ) porque seus pais obrigam você frequentar a escola. 

(    ) porque você considera a escola importante para sua vida. 

(   ) porque a escola é para você somente um lugar que de encontrar seus 

amigos.  

2. Durante as aulas, você presta atenção às explicações do professor? 

(    ) não             (    ) sim                (    ) às vezes  

3. Você participa da aula fazendo perguntas para o professor sobre o conteúdo  

que está sendo apresentado na aula? 

https://www.youtube.com/watch?v=P5LRa8P6-Qk
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(    ) não             (    ) sim                (    ) às vezes 

4 . Você conversa com seus colegas durante as explicações dos professores? 

(    ) não             (    ) sim                (    ) às vezes  

 5. Se sua resposta foi sim ou às vezes, por qual destes motivos você conversa 

durante as explicações dos professores? 

 (     )  porque o professor não exige silêncio na hora da explicação.    

 (     )  já sabe o que a professora está explicando. 

 (   ) acha que para sua vida o que o professor está explicando não é 

necessário  aprender. 

6. Durante as explicações dos professores você faz uso do celular? 

 (    ) não             (    ) sim                (    ) às vezes  

7.  Se sua resposta foi sim ou às vezes, por qual destes motivos você faz uso 

do celular  durante as explicações dos professores. 

(    ) porque não consegue entender as explicações do conteúdo feitas pelo 

professor. 

(     ) já sabe o que o professor está explicando. 

(  ) acha que, para sua vida, o que o professor está explicando não é 

necessário  aprender. 

8.  Durante as explicações dos professores, você dorme em sala de aula? 

(    ) não             (    ) sim                (    ) às vezes  

9. Se sua resposta foi sim ou às vezes, por qual destes motivos você dorme 

durante as explicações dos professores. 

(    ) não tem horário regrado e sente sono na hora da aula. 

(    ) já sabe o que a professora está explicando. 

(   ) acha que para sua vida o que o professor está explicando não é necessário  

aprender. 
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10. Você quando chega em casa : 

(    ) revê o conteúdo  dos cadernos e estuda diariamente. 

(    ) abre seus cadernos de vez em quando para estudar. 

(   ) abre seus cadernos para estudar somente  quando tem prova  no dia 

seguinte. 

(    ) abre seus cadernos somente quando tem lição de casa.  

(    ) não abre seus cadernos  para fazer as tarefas de casa. 

(    ) não abre seus cadernos para estudar  para  as avaliações do dia  seguinte 

11. Você gosta de ler livro: 

 (    ) não             (    ) sim                (    ) às vezes  

12. Quantos livros você leu por conta própria, no ano passado. 

(    ) 1      (    )  2           (   ) 3 ou mais        (    ) nenhum  
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Você já é um aluno Lassalista, basta querer e passará a ser um 

Estudante Lassalista! 

 

Tempo previsto : 3 horas 

Roteiro do Desenvolvimento do segundo encontro 
 

 Para querer aprender a estudar de uma forma correta, é  sabido que  o 

aluno tem que estar interessado. Sendo assim, os alunos que em suas 

respostas consideraram importante estudar e prestar atenção nas explicações 

dos professores, em sala de aula, foram escolhidos para participar do Projeto 

Hábito de Estudo e Aprendizagem.  Espera-se que as atividades propostas  

provoquem uma mudança de hábito nos alunos participantes e que eles se 

transformem em multiplicadores da ideia garantindo assim a continuidade do 

projeto com os demais alunos. 

 

 

 

Imagem disponível em: 

https://i.ytimg.com/vi/auq_3eL87C8/maxresdefault.jpg 

 

https://i.ytimg.com/vi/auq_3eL87C8/maxresdefault.jpg
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 Os alunos, agora oficialmente autorizados pelos responsáveis a 

participar do projeto Hábito de Estudo e Aprendizagem, por meio do bilhete 

abaixo: 

 

COLÉGIO ESTADUAL LA SALLE - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  

 

Parabéns! Você demostrou que gosta de estudar! 

  

           Convido você a participar do Projeto Hábito de Estudo e Aprendizagem  que será 

desenvolvido no Colégio Estadual La Salle. Os encontros serão realizados nas 

dependências do colégio no Laboratório de Informática, no período da tarde,   no dia __ / __/ 

2017,   das _____ horas as _____ horas. 

Você deverá vir uniformizado.        

       Conto com sua presença!  

          Pedagoga 

Cristian Malvina 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta parte deverá ser devolvida! 
  

Aluno (a ) _________________________________nº ___ 1º  ano ___ turma  
 
 ____________________________________________________________    

Assinatura do responsável 
                   
Telefone para contato: ___________________________ 
 

 

 

Eles assistirão ao vídeo “Charlie Brown e a turma do Snoopy. Vida 

escolar!!!” disponivel em https://www.youtube.com/watch?v=auq_3eL87C8 e 

em  seguida responderão ao seguinte questionário: 

  
 

QUESTIONÁRIO 2   

 

Colégio Estadual La Salle – Ensino Fundamental e Médio 

Caro aluno! Não precisa mais se identificar para responder o questionário, 

basta continuar a ser sincero em suas respostas. 

https://www.youtube.com/watch?v=auq_3eL87C8
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1 – Para  você, existem diferenças  entre as palavras aluno e estudante ? 
 
 (    ) não                    (    ) sim 
 
Se a sua resposta for sim,  então qual é a diferença entre: 
 

aluno Estudante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
2– Você sabe  explicar o que é ter hábito de estudo? 

(   ) estudar de vez em quando  

(   ) estudar somente para prova   

(   )estudar todos os dias. 
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Passo a passo de como tornar-se um estudante lassalista! 
 

Tempo previsto : 4 horas 

Roteiro do desenvolvimento do terceiro encontro  

  

 Inicialmente receber os alunos no Laboratório de Informática com uma  

música ambiente e entregar uma lembrancinha de boas-vindas para os 

eles . 

              O desenvolvimento deste encontro com os alunos será feito com 

apresentações de slides e, durante as apresentações, os alunos serão 

estimulados a fazer perguntas,  interagir .  

 
Inicialmente, é importante lembrar a você, aluno, que o Colégio La Salle  

é uma escola Estadual como vocês bem sabem e, dessa forma, segue as 

normas da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, porém com uma 

característica peculiar, pois já que é uma escola conveniada com a rede La 

Salle, segue também os principais ensinamentos de São João Batista de La 

Salle, educador francês cujos fundamentos didáticos vêm ao encontro dos 

objetivos da escola de hoje, que é de sempre estar buscando uma melhor 

qualidade de ensino.  

 

Disponível em: 

http://www.lasalle.edu.br/sobre-a-instituicao/noticia-detalhe/3388 

http://www.lasalle.edu.br/sobre-a-instituicao/noticia-detalhe/3388
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A Rede La Salle tem como patrono São João Batista de La Salle. Seus 

ensinamentos permanecem vivos e atuais como se fossem escritos para serem 

utilizados nos dia de hoje. São João Batista de La Salle se preocupava muito 

com o aprendizado dos alunos e, por isso, ele deixou para os professores, 

conselhos como os que seguem:  

Manifestem, em toda a sua conduta, o respeito aos alunos que lhes 
têm sido confiados. 
Vocês exercem um emprego que os coloca na obrigação de tocar os 
corações de seus alunos. 
Vocês devem educar com firmeza de pai e ternura de mãe. 
As palavras de vocês devem ser espírito e vida para seus alunos. 
Vocês devem dar mostras sensíveis de que amam aqueles que Deus 
lhes confiou. 
Vocês devem revelar uma ternura especial com as almas que lhes 
estão confiadas. 
O exemplo de vocês causa impressão muito maior que as palavras 
nas mentes e nos corações. 
Manifestem, por seus cuidados, que seus alunos são 
verdadeiramente muito queridos. 
Amem ternamente todos os seus alunos. (RANGEL, 2006, p.10) 

Para que fique clara a associação estabelecida entre o tema do projeto e 

pedagogia do patrono da rede La Salle, será retomado aqui o pequeno resgate 

da vida e da história de São João Batista de La Salle. 

São João Batista de La Salle nasceu em 30 de abril de 1651, na cidade 

de Reims, na França. De família rica, foi o primogênito de dez filhos, sendo que 

três dos seus irmãos faleceram ainda pequenos. 

Seu pai, Luís de La Salle, da classe burguesa, exercia o cargo de 
Conselheiro do Rei Luís XIV. Sua mãe, Nicole Moet de Brouillet, 
pertencia à nobreza. Nessa condição econômica e de classe social e 
ambiente privilegiados João Batista foi educado no mais sofisticado 
estilo da burguesia e da nobreza da França e, ao mesmo tempo, nos 
princípios cristãos adotados com muita seriedade e convicção. 
(RANGEL, 2006, p.11) 

RANGEL, (2006), em seu livro A Didática a partir da pedagogia de La 

Salle, relata que, na sua infância, São João Batista de La Salle partilhava as 

orações dos Salmos e os textos da Sagrada Escritura com seu avô João Moet 

e com sua avó Perrette Lespagnol .Quando estava com onze anos, revelou a 

seus pais o desejo de seguir a vocação sacerdotal. 

Desse modo, La Salle renunciou à herança da profissão com que seu 
pai lhe acenava, cheia de promessas de realização e prestígio de 
uma possível carreira de Magistrado, já que o menino manifestava 
uma expressiva inteligência e capacidade de percepção dos fatos. 
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(RANGEL, 2006, p.13) 

 

São João Batista de La Salle formou-se em Filosofia na cidade de Reims  

em 1668 e com 17 anos iniciou seus estudos de Teologia na mesma cidade. 

Seu pai, respeitando inclinação religiosa do filho, mesmo contrariando seus 

planos pessoais, propiciou a ele ensino de qualidade. 

No interesse do aperfeiçoamento de sua formação intelectual, 
humana e teológica, proporcionou-lhe a continuidade dos estudos 
teológicos em Paris, na Universidade de Sorbonne e, no intuito de 
receber formação religiosa no Seminário de São Sulpício. (RANGEL, 
2006, p.14) 

 

Ainda segundo o mesmo autor, tudo corria bem com o estudante, 

sempre interessado em aprofundar reflexões. Contudo tragédias pessoais 

como as sucessivas perdas, primeiro da mãe e em seguida do pai, o obrigou a 

cuidar de seus irmãos e administrar os bens herdados: 

Essas práticas de gestão familiar merecem destaque especial na 
trajetória de La Salle, pois serão uma constante desse pedagogo no 
grande empreendimento de criar, organizar e desenvolver escolas e 
de formar educadores com um novo perfil, de atenção aos pobres e 
de competência docente, antes nunca visto. (RANGEL, 2006, p.15) 

 

Quando sua vida normalizou tudo ficou bem, La Salle retomou seus 

estudos em 1676, sendo ordenado sacerdote em 9 de abril de  1678. Seu 

diretor espiritual confiou a ele o cuidado da congregação docente das irmãs do 

Menino Jesus. Obra que serviu de inspiração para a futura congregação 

Lassalista. 

 O jovem sacerdote nem imaginava que ali encontraria as motivações 
que o conduziriam, de passo em passo, para a difícil e desafiadora  
empresa de fundação das escolas populares que abririam as portas 
da educação a todos os meninos pobres da França  . (RANGEL, 
2006, p.15) 

 

São João Batista de La Salle faleceu em sete de abril de 1719, deixando 

um legado importante para o enfrentamento das questões relativas à 

educação, já que sua pedagogia está pautada na busca do atendimento das 
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necessidades do aluno. Foi proclamado Padroeiro dos Professores pelo Papa 

Leão XIII, no dia 24 de maio do Ano Santo de 1900. 

Uma das realizações de La Salle, de significativa relevância foi a 
formulação e a execução do projeto de formação de professores, pela 
criação do que seria a Escola Normal. Outras obras a serem 
destacadas foram a criação da escola de formação de mestres leigos 
para o meio rural, cursos dominicais para jovens operários, cursos de 
formação profissional e uma das primeiras instituições de que se tem 
notícia de reinserção de delinquentes. (RANGEL, 2006, p.23)  

 

Visionário, os conceitos de La Salle sobre educação como direito de 

todas as crianças se mostrava tão à frente de seu tempo, que influenciou o 

texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

Frente a uma sociedade que não reconhecia o direito de todas as 
crianças à educação escolar, La Salle sentia-se comprometido com o 
projeto de reconhecimento do direito de todos à educação, podendo-
se, inclusive, observar a sua influência na inscrição desse direito na 
Declaração Universal dos Diretos Humanos da ONU, em 
1948.(RANGEL, 2006, p. 23) 

 

Segundo RANGEL, (2006), em seu livro A Didática a partir da pedagogia 

de La Salle, a pedagogia de João Batista de La Salle está sistematizada em 

seus escritos e oferece aos educadores uma didática calcada nos valores da 

formação humana e social. Em La Salle, encontram-se princípios que são 

acrescentados no projeto pedagógico da escola contribuindo para o ato 

educativo de ensinar, para que a aprendizagem se realize com sucesso. O 

conjunto de critérios que caracterizam os fundamentos e práticas avançadas de 

La Salle em seu tempo sugere atenção às formulações do Projeto Pedagógico 

da escola, como documento que propicia e orienta a definição dos seus valores 

e propósitos. 

O Projeto Pedagógico é um documento integrado e integrador. O 
projeto é integrado, porque reúne todos os setores e serviços 
escolares; integrador, porque reúne as pessoas que o elaboram para 
pensarem, juntas, os valores que orientam o trabalho da comunidade 
escolar, a partir dos quais se projetam suas ações  (RANGEL, 2006, 
p.42) 

 

1.O princípio do afeto  

O amor é a base da pedagogia lassalista. Embora distante no tempo, 
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percebe-se que este princípio é partilhado por autores modernos, uma vez que 

tem como propósito a valorização do aluno como ser humano e sua 

singularidade.  

A afetividade tem sido retomada como fator relevante ao ensino 
aprendizagem, favorecendo a qualificação, o acolhimento, a 
valorização do ser humano, da sua singularidade e sensibilidade. 
(RANGEL, 2006, p.28) 

 

2- O princípio do diálogo e do exemplo 

Através do diálogo entre professores e alunos e do exemplo de todos, as 

escolas lassalistas devem construir ambientes significativos de ser e viver em 

comunidade.  

Associado ao princípio do amor, encontra-se o princípio do diálogo. 
Assim, nos escritos, nas imagens da vida e obra de LaSalle, observa-
se a sua presença, a sua prática dialógica, notando-se que o 
professor está junto ao aluno ouvindo atentamente, mas também se 
pronunciando, assumindo os valores que orientam a formação. 
(RANGEL, 2006, p.29) 

 

 Percebe-se que, já no seu tempo, La Salle pregava a necessidade da 

atuação de qualidade do professor para fazer a diferença na aprendizagem e 

na vida do aluno. 

  

3- A importância do espaço e da organização 

 La Salle já afirma que é preciso que a escola funcione bem. Assim a 

escola deve ser um espaço de aprendizagem para os alunos e, cabe à gestão 

primar pela assiduidade e pontualidade não só dos alunos como também dos 

professores. Em outras palavras, La Salle cuidou do espaço físico da escola e 

da sala de aula, associando as suas condições satisfatórias à realização da 

aprendizagem. 

4 - A Disciplina 

Este estudo tem como foco a dificuldade que a grande maioria dos 

alunos apresenta em se organizar para aprender. Assim, observa-se que nos 
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escritos de La Salle, os educadores já encontram o tema tratado e orientações 

para sanar esta dificuldade. 

A disciplina é condição e requisito ao “trabalho" de aprender. O 
sentido de “trabalho” aplica-se à aprendizagem, observando que a 
ação e reação ao conhecimento solicitam de quem aprende a 
atenção, disposição, concentração, ou seja, um conjunto de 
condições no interesse de que se organize para aprender. (RANGEL, 
2006, p.31) 

 

5 – A relação prática-teoria-prática: o ensino contextualizado 

 La Salle tinha como objetivo a ser alcançado a qualidade profissional de 

seus professores. Por isso, tomou diversas providências como, por exemplo, a 

abertura de uma escola de aplicação ao lado dos cursos de magistério, onde 

os futuros professores, após séria preparação, se exercitassem, orientados por 

um mestre experimentado na disciplina arte do magistério. Isto reflete sua 

preocupação com o ensino contextualizado, prática-teoria-pratica.  

Essa relação é especialmente enfatizada na discussão didática atual 
e reflete nos cursos de formação de professores, cuja legislação em 
vigor determina que a prática se inicie desde o primeiro semestre e 
permaneça até a integralização desses cursos. (RANGEL, 2006, 
p.33) 

 

6 – A transposição didática 

 Para La Salle, os professores devem procurar usar um vocabulário 

acessível ao aluno, para que ele entenda o que lhe está sendo ensinado, ou 

seja, usar termos familiares a eles. Assim, a sala de aula se transforma em um 

espaço democrático, que inclui a ampliação de espaços de acolhimento e 

parcerias entre professor e aluno. 

A transposição didática é um conceito bastante utilizado e discutido 
na literatura pelo seu sentido e importância essenciais ao ensino-
aprendizagem. Transpor o conhecimento é trazê-lo do nível teórico 
até o nível da aprendizagem do aluno, de acordo com sua idade e 
fase escolar. (RANGEL, 2006, p.34) 

 

7 – O princípio das metodologias múltiplas 

 Neste principio, La Salle enfatiza a ideia de que o professor deve 
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procurar recursos de ensino que sejam adequados aos diferentes 

temperamentos dos alunos e às diferentes formas de aprender. 

A escola lassalista observa o princípio das metodologias múltiplas, ou 
seja, da utilização de metodologias várias, escolhendo-se as mais 
indicadas para o conteúdo, o aluno e o contexto. (RANGEL, 2006, 
p.34) 

 

8 -  A aprendizagem como meio de emancipação social 

A escola busca dar ao jovem uma formação integral e prepará-lo para o 

mundo. Em outras palavras, busca emancipá-lo pelo conhecimento. Em seu 

tempo, La Salle já propunha uma pedagogia que contemplasse a consciência e 

a transparência das relações entre educação, conhecimento e sociedade, 

assim como da educação como processo e direito emancipatório.  

La Salle propõe e pratica o ensino comprometido com a 
aprendizagem, entendendo o valor emancipatório do saber, sua 
importância, suas implicações políticas, ou seja, suas implicações 
relacionadas ao interesse do povo, da coletividade, para além de 
interesses de camadas sociais privilegiadas. (RANGEL, 2006, p.37) 

  RANGEL (2006), em seu livro A Didática a partir da pedagogia de La 

Salle, La salle fundamentou sua pedagogia em valores que vão além da 

simples transmissão de conhecimentos, assim, temos que sempre acreditar em 

poder melhorar nossa qualidade de ensino.  

Tendo como suporte todos esses ensinamentos de La Salle é que esse 

projeto de intervenção pedagógica tem como proposta conscientizar vocês da 

importância de se criar hábito de estudo com a intenção de melhorar a sua  

aprendizagem cada vez mais. 

Claro que sabemos que não é algo simples de se realizar e nem é de um 

dia para outro que irá acontecer essa transformação em vocês.  Relembrar os 

conteúdos apresentados pelo professor em sala, em horário contrário da aula, 

estudando sozinho em suas casas. Porém, cabe à escola, nos dias de hoje, 

mostrar aos alunos os benefícios que terão se começarem a desenvolver uma 

rotina diária de estudo, que levará vocês criarem o hábito de estudo, uma vez 

que para PIAZZI (2014c), “Aprender significa adquirir um conhecimento que a 
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pessoa carregará para o resto da vida” (p. 46). 

  Para que o projeto obtenha sucesso, é preciso também incluir a família 

de vocês, que junto com a escola, com os professores, é chamada a cooperar 

dando as condições materiais e psicológicas, em forma de apoio e incentivo 

para que vocês tenham vontade de, dia a dia, praticarem uma rotina de 

estudos, chegando ao nível de essa rotina de estudos transformar em hábito de 

estudo, pois, para PIAZZI, (2014c) “Estudar significa, estudar as aulas do dia 

NO MESMO DIA” (p.190). 

 A partir de agora, iniciaremos a construção do MEMORIAL DO 

ESTUDANTE LASSALISTA 

Aluno, agora é o momento da construção do memorial, ou seja, um 

roteiro que vai ajudar na organização da sua rotina de estudos.  

Questões para você pensar e trazer a resposta para o próximo encontro:  

 Qual será o meu horário melhor para estudar sozinho em casa? 

 Que cômodo da minha casa poderei utilizar todos os dias para estudar? 
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Aluno, nesta etapa você verpa que existem autoes que podem ajudar 

na criação do hábito de estudo. 

 

Tempo previsto: 4 horas 

Roteiro do dsenvolvimento do quarto encontro. 

 

Inicialmente receber os estudantes Lassalistas no laboratório de 

informática, dando as boas-vindas  e, em seguida, exibir a seguinte charge 

para o grupo.  

 

 

 

Imagem disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=come%C3%A7o+do+ano+charge&client=firefox-

b&source 
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Conversar  sobre a charge com os alunos, para que percebam que devem 

deixar as atitudes, criticadas no desenho, no passado  e dizer que, de agora 

em diante, eles serão estudantes Lassalistas. 

Em seguida, entregar para eles  uma atividade desafiadora, para que 

resolvam. Essa atividade tem por objetivo mostrar que o nosso cérebro precisa 

ser estimulado, desafiado, para  que ele não fique atrofiado. Como diz o 

professor Piazzi em seu livro  Aprendendo Inteligêngia.  

 

Palavras cruzadas, quebra-cabeça, charadas, problemas de 
matemática, livros policiais e de suspense etc. São instrumentos que 
permitem uma boa musculação mental. (PIAZZI, 2014 p. 98) 

 

O desenvolvimento deste encontro com os estudantes será feito 

utilizando  apresentação de slides. Neste momento, os alunos poderão fazer 

perguntas, fazer reflexões, interagir. 

Para PIAZZI (2014a) “o conselho correto a dar ao estudante não é 

“estude mais”, mas sim “estude melhor” (p.24). Com isso, o autor quer dizer 

que o melhor é que você tenha a disciplina diária de retomar os conteúdos 

vistos na escola, ao chegar em casa, para você passar a  ter qualidade no 

aprender. As notas serão uma consequência e não uma finalidade.    

 Inicialmente, temos que entender que se você desenvolver uma rotina 

em sua vida, logo essa rotina se transformará em um hábito. 

Hábitos acontecem porque a todo momento o nosso cérebro está 
procurando maneiras de poupar esforços. O cérebro tenta 
transformar toda rotina em um hábito. Desta forma o cérebro se 
torna mais eficiente. Pense em quantas ações você realiza e nem 
sequer pensa nelas como escovar os dentes, amarrar os 
cadarços, pentear os cabelos. Até ações mais complexas como 
dirigir ou executar tarefas complicadas no trabalho. (PICCINI, 
2015, s/p) 

 

O professor Piazzi, em seu livro “Ensinando Inteligência”, afirma que o 

ciclo de aquisição de conhecimento pode ser dividido em três fases:  

1- ENTENDER 

2- APRENDER 

3- FIXAR 



36 
 

            Na mesma obra, o professor afirma que cada uma destas fases é 

executada em tempos diferentes, porém para que o ciclo de aprendizagem 

ocorra com sucesso, essas três fases devem acontecer no mesmo dia. 

DETALHANDO AS ETAPAS DO CICLO DE APRENDIZAGEM 

 ENTENDER 

  No momento em que você, estudante, está assistindo à aula, o correto é 

passar pela fase do ENTENDER, afirma o professor Piazzi, em seu livro 

Ensinando Inteligência. 

É nesse momento que ele é motivado, questionado, estimulado. É o 
momento da descoberta, mas, principalmente, é o momento da 
conexão entre o novo e o previamente aprendido. (PIAZZI, 2014c, 
p.100).  

 

 Na fase do ENTENDER, o professor PIAZZI deixa bem claro, para que 

você, estudante, possa compreender, que está apenas ASSISTINDO À 

AULA e não, nesse momento, ESTUDANDO.  

Quando você, estudante, está assistindo á aula, não está estudando. 

Está somente entendendo as explicações do professor. Mas, para você  

entender as explicações do professor durante a aula, todos os alunos de sua 

turma de aula  devem estar com a atenção voltada para as explicações do 

professor .em outras palavras, podemos dizer que a aprendizagem não se 

realiza com dispersão ou desatenção e sim com disciplina. 

 Temos que entender que para o desenrolar de uma excelente aula, o 

professor não pode estar saindo do foco de aprendizagem:  

 Se o professor tiver de passar a aula inteira falando... 
"... vocês duas parem de conversar." 
".. você aí, pare de jogar bolinhas de papel nos colegas.." 
Eu pergunto “Em que momento vai ter tempo para dar aula”? 
(PIAZZI, 2014c, p. 70)  

 

Quando se fala sobre comportamento adequado em sala, tem que se 

entender que é o respeito de ambas as partes: tanto do professor, quanto do 

estudante. Respeito esse que, infelizmente, ao longo dos anos, foi se 

perdendo, e hoje é de extrema necessidade cada estudante resgate esse 



37 
 

valor. No momento da aula, as explicações dos professores só serão 

validadas todos compreenderem que deverão estar com a atenção voltada 

totalmente para o professor.  Nesse momento, você não deve estar 

mandando mensagens via celular, olhando seu facebook ou fazendo 

comentários, ao mesmo tempo, com seus colegas. Contudo, para que sua 

atenção seja conquistada, os professores também devem fazer a sua parte, 

dando aulas bem planejadas, interessantes, que despertem o interesse da 

turma.  

 Piazzi, em seu livro Estimulando Inteligência, explica que essa falta de 

respeito de alguns de vocês, expressa em atitudes como conversas paralelas 

enquanto o professor está explicando não é mérito somente de estudantes. 

Também os adultos cometem essa grosseria, em alguns momentos de suas 

vidas. O professor Pier exemplifica esta atitude, lembrando o caso da 

televisão que é ligada em nossas casas e, de costume, é deixada falando 

sozinha, pois conversamos com outras pessoas, nos conectamos nas redes 

sociais e, com isso, nos  acostumamos com o zum, zum de longe, em  nossos 

ouvidos.  

Mas isso gera um problema seríssimo: como o zum-zum-zum de 
fundo é, infelizmente onipresente, aprendemos a ignorá-lo de um jeito 
instintivo, mesmo que ele esteja sendo produzido por uma pessoa 
presente de verdade no ambiente e que tenta comunicar algo 
relevante. Ou seja, de repente o zum-zum-zum...é um professor! Ou 
seja, aprendemos a ser mal-educados sempre!. (PIAZZI, 2014c, p 67) 

   

É importante que vocês, estudantes, entendam que devem passar a ter 

um comportamento adequado em sala de aula, para que possam melhorar 

sua qualidade de ensino e de aprendizagem. 

A classe deve se comportar de forma disciplinada pelo simples fato 
de que um professor, qualquer professor, tenha olhar magnético ou 
não, merece respeito de forma automática! (PIAZZI, 2014c, p.70)  

O que também é de suma importância ressaltar para vocês, é que a 

escola e a família devem manter um excelente relacionamento e, nessa 

caminhada, juntas, cada uma deve desempenhar suas responsabilidades. 

  Você, se comportando como um estudante dará condições aos 



38 
 

professores de exercerem seu verdadeiro papel, que é o de dar aulas de 

qualidade. 

 

Quem educa os filhos é a família e não a escola. Se a família 
estabelecer uma cumplicidade com a escola, em vez de hostilizá-la, a 
aula simplesmente acontece. (PIAZZI, 2014c, p. 67) 

  

Ainda sobre a fase do ENTENDER, ou seja, de você assistir às aulas 

para entender os conteúdos, temos que também considerar a função do 

professor: 

O verdadeiro educador deve ter como objetivo ajudar o aprendiz a 
atingir o estágio de mestre, criando as condições para que ele se 
desenvolva em termos de planejamento, desempenho, compreensão 
e expressão. (CONSENZA E GUERRA, 2011, p. 94). 

 

Sabe-se que a função de professor, como a de outros profissionais, 

exige que esteja em constante atualização, principalmente na disciplina em que 

leciona. PIAZZI (2014b), na obra Ensinando Inteligência, afirma que “Para 

transformar o aluno em estudande, é obrigatório que o professor seja, antes de 

mais nada, um eterno estudante” (p.171). 

É de suma importância que o professor compreenda que suas aulas têm 

que ser bem planejadas e, sempre ao final da aula, ele deve designar uma 

tarefa, de acordo com o conteúdo trabalhado na aula, para o aluno resolver em 

casa. 

  Sendo assim, o professor estará fazendo você entender que, para 

aprender realmente, deve passar a ter o hábito de estudo e não somente 

estudar na véspera de provas. 

  Temos que deixar bem claro que todos os envolvidos - professor, 

família e aluno - devemos cumprir nossa parte, para que assim, você, 

estudante, passe a ter uma aprendizagem de qualidade e não apenas um 

ensino que o favoreça a tirar apenas boas notas nas provas, e, logo após, não 

lembrar mais dos conteúdos trabalhados pelos professores em sala de aula. 

. 
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 ESTUDAR. 

 Na sequênca, PIAZZI explica o segundo momento do ciclo de aquisição 

do conhecimento, que é o ESTUDAR. Estudar é o que a grande maioria dos 

estudantes não faz corretamente, uma vez que existe a cultura do 

imediatismo. Para PIAZZI (2014c) “... todo mundo estuda para tirar nota e 

ninguém estuda para aprender!” (p.44). 

 Evidentemente que não podemos esquecer de que esta prática se 

repete também em algumas familias, que reforçam o discurso da escola, 

quando incentivam seus filhos a estudar somente para as avaliações: “filho, 

amanhã você tem prova? “Você já estudou para a prova?” E, desta forma, a 

família incentiva seus filhos a estudar somente para as avaliações.  

O esquema, portanto, consiste em estudar em cima da hora, colocar 
as informações no cérebro de forma absurdamente instável, fazer a 
prova e logo em seguida esquecer tudo! (PIAZZI, 2014a, p. 28) 

 

 Então, percebe-se que nós, como escola, e muitas das famílias não 

estamos ensinando verdadeiramente  você a estudar. Sendo assim, é chegada 

a hora de tranformar, de fazer você entender que ESTUDAR é criar hábito de 

estudo. Pois, é por meio do hábito de estudo que você irá conseguir reter o 

conteúdo ensinado, fazendo com que sempre que for necessário recorrer ao 

conteúdo ensinado, lembrará com facilidade. 

 

Se você criar esse hábito (estudar pouco, mas TODO DIA), irá 
verificar, em pouco tempo, que o que você estudou não fica retido 
apenas tempo o bastante para, mal e porcamente, descarregar num 
papel na hora da prova.Você  vai perceber que as informações e as 
habilidades que adquiriu estudando nesse ritmo irão ficar em sua 
mente PARA O RESTO DA VIDA!. (PIAZZI, 2014a, p. 45). 

 

   O professor PICCINI, em seu projeto “Estudar e Aprender”, 

escreve a respeito do famoso psicólogo cognitivo Howard Gardner, que 

desenvolveu a teoria das sete Inteligências na qual afirma que cada uma das 

inteligências está associada a uma área específica do cérebro e que 

atualmente ampliou o leque das sete inteligências para até nove. 
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  PICCINI, em seus estudos, considera de extrema relevância as 

sete primeiras inteligências da teoria de Gardner que são: 

Inteligência Linguística: É a inteligência das palavras. 
Inteligência Lógico-Matemática: É a inteligência dos números.  
Inteligência Espacial Visual: É a inteligência da forma. Pessoas que 
desenvolvem a inteligência espacial têm facilidade de perceber o 
mundo exterior e transformar essa informação, seja através da arte, 
mapa ou arquitetura.  
Inteligência corporal sinestésica: É a inteligência do movimento. 
Essa inteligência é caracterizada pela capacidade do ser de 
conseguir expressar ideias e sentimentos através do corpo, como um 
ator ou acrobata.  
Inteligência Musical Auditiva: É a inteligência da Música. Uma 
pessoa que possui características de inteligência musical é capaz de 
perceber, discriminar, transformar e expressar formas musicais.  
Inteligência Interpessoal: É a inteligência social. É a capacidade de 
reconhecer, gestos, expressões faciais, tom de voz e ainda conseguir 
responder a esses sinais de maneira que consiga influenciar pessoas 
a seguir determinada ação.. 
Inteligência Intrapessoal É a inteligência interna. Pessoas que 
desenvolveram a inteligência pessoal tem uma grande capacidade de 
conhecerem a si mesmas, analisarem seus erros e caminhos. 
Conseguem inclusive mudar seus próprios comportamentos em 
beneficio de pessoas que convive. (GARDNER in Piccini, 2016 s/p) 
 
 

  O professor PIAZZI (2014), em seu livro Aprendendo Inteligência, afirma 

que “todas as pessoas devem desenvolver as sete inteligências, sem 

negligenciar as que requerem algum esforço para aprender”.  Segundo 

PIAZZI (2014) "lembre-se, você deve desenvolver todas as facetas de sua 

inteligência, sem deixar nada de lado" (p.73) 

Consequentemente, se não tomamos cuidado, teremos a tendência 
de nos tornar cada vez melhores naquilo em que já somos bons e 
cada vez piores naquilo em que já temos deficiências. (PIAZZI, 
2014a, p. 50) 

 

  O professor PIAZZI afirma que, o ato de “estudar pouco, porém todos os 

dias”, só será eficiente se você passar a entender que hábito de estudo se 

efetiva quando o você consegue  transformar  a rotina de estudo diária em 

hábito de estudo, como escovar os dentes ou almoçar. Salientando ainda que 

você deverá estudar mais as disciplinas nas quais encontra maior dificuldade 

para que essas sejam sanadas. 

           O professor PICINNI, em seu projeto Estudar e Aprender afirma 
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que todos os hábitos que criamos em nossas vidas, inicialmente, passam 

por esses 3 estágios: Deixa, Rotina e Recompensa, para que consigamos 

alcançar o quarto estágio, denominado Anseio. Este último, segundo o 

autor, faz com executemos essas atividades todos os dias, gerando o hábito. 

 FIIXAR 

 Dando sequênca, PIAZZI explica o terceiro momento do ciclo de 

aquisição de conhecimento que é o de FIXAR. Este acontece quando você 

dorme, porém não se realiza se uma das etapas anteriores não for cumprida. 

Você precisa assistir à aula, na fase do entender, no aprender, você precisa 

estudar, para depois fixar. 

Depois que você adormece, ao atingir o chamado “sono profundo”, 
momento em que perde completamente a atividade consciente e 
passa a ter o Q.I. de uma alcachofra em coma, entra em cena um 
estranho personagem. Durante o chamado, sono REM ( movimento 
rápido dos olhos), inicia-se uma rotina de reconfiguração das redes 
neurais.(PIAZZI, 2014c, p. 87) 

 

PIAZZI, 2014, afirma que compreendendo que o ciclo de aprendizagem 

ENTENDER- APRENDER- FIXAR, se executado obdecendo criteriosamente 

às três fases é considerado um ritmo circadiano, porque se inicia e encerra-se 

em 24 horas. Ainda segundo o autor, “Se nessas 24 horas três coisas 

acontecerem, na ordem correta, a pessoa estará subindo um degrau na 

escada da inteligência”. 

Seu cérebro é um instrumento fantástico, capaz de armazenar uma 
quantidade imensa de informações, capaz de adquirir as habilidades 
que você desejar, capaz de se tornar cada vez mais inteligente, 
mas... um pouco de cada vez (PIAZZI, 2014a, p. 47) 

 

Após a exibição dos slides, daremos continuidade á construção do 

memorial do Estudante Lassalista. 

No decorrer do encontro será feito um intervalo de 15 minutos e neste 

intervlo será oferecido um lanche  para os participantes 
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 Estudante Lassalista , neste momento você terá a oportunidade de 

expressar um pouco de seus sentimentos  com relação à escola.  

 

Tempo previsto :4  horas 

Roteiro do desenvolvimento do quinto encontro 

 

Inicialmente receber os esudantes Lassalistas no Laboratório de 

informática com boas-vindas  e  comentar com os estudantes o slides abaixo: 

 

 

 

Imagem disponível em:  

https://horizontesafins.files.wordpress.com/2016/08/conhec3a7a-a-ti-mesmo-

charge.jpg?w=766 

 

Iniciar com os estudantes a dinâmica Juventude e Comunicação, 

baseada na ideia original que se encontra disponível em: http://ebd-

https://horizontesafins.files.wordpress.com/2016/08/conhec3a7a-a-ti-mesmo-charge.jpg?w=766
https://horizontesafins.files.wordpress.com/2016/08/conhec3a7a-a-ti-mesmo-charge.jpg?w=766
http://ebd-biblia.webnode.com/products/dinamicas%3A-juventude-e-comunica%C3%A7%C3%A3o/
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biblia.webnode.com/products/dinamicas%3A-juventude-e-

comunica%C3%A7%C3%A3o/ 

Objetivo 

 O estudante conhecer a si mesmo. 

  Despertar a oportunidade de valorizar seus professores  

 Favorecer o diálogo entre os estudantes  

 

PASSO A PASSO PARA O DESENVOLVIMENTO DA DINÂMICA: 

 

 Imprimir uma folha para cada estudante onde estará desenhado o 

contorno do corpo humano.  

  

 

 

Imagem disponível em: 

http://1.bp.blogspot.com/_Vi37Eemf2Q0/S149eBaMAcI/AAAAAAAAAN4/

lOMiaOlLksM/s400/Corpo+humano+1+x.jpg 

http://ebd-biblia.webnode.com/products/dinamicas%3A-juventude-e-comunica%C3%A7%C3%A3o/
http://ebd-biblia.webnode.com/products/dinamicas%3A-juventude-e-comunica%C3%A7%C3%A3o/
http://1.bp.blogspot.com/_Vi37Eemf2Q0/S149eBaMAcI/AAAAAAAAAN4/lOMiaOlLksM/s400/Corpo+humano+1+x.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Vi37Eemf2Q0/S149eBaMAcI/AAAAAAAAAN4/lOMiaOlLksM/s400/Corpo+humano+1+x.jpg
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 Pedir para os alunos que: 

 Diante dos olhos, escrevam 4 atitudes positivas dos professores, em 

sala de aula, que você  viu e que mais o impressionaram. 

 Diante da boca do boneco, escrevam 4 expressões ( palavras,) as quais 

você se arrependeu de ter dito para os seus professores ao longo da 

sua vida escolar. 

 Diante da cabeça, escrevam 4 ideias de como você pensa que o Colégio 

Estadual La Salle deveria ser. 

 Diante do coração, escrevam o nome dos 4 melhores professores que 

você já teve, no Colégio Estadual La Salle. 

 Diante das mãos, escrevam as ações inesquecíveis que você realizou 

para seus amigos de sala de aula. 

 Diante dos pés, escrevam as piores enrascadas em que você se meteu 

no horário de aula. 

Finalizar a Dinâmica perguntando para os estudantes: 

a) Como foram para você as questões? 

b) Em que momento, durante a dinâmica, você sentiu dificuldade para 

escrever o que lhe foi pedido? 

*No decorrer do encontro será feito um intervalo de 15 minutos e, neste 

intervalo, será oferecido um lanche  para os participantes. 

Neste momento, daremos continuação à construção do Memorial do 

Estudante Lassalista 
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UNIDADE III  

 

FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:https://img.clipartfest.com/1f94c3cf542c33992beb710dc5e0b865_family-

clipart-free-clipart-clipart-family_1600-930.jpeg 
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Família, seu filho entrou para o Ensino Médio, mas não deixe de 

acompanhar o seu dia-a-dia! 

Tempo previsto:3  horas 

Roteiro do Desenvolvimento do Encontro 

Inicialmente receber a família dos Estudantes Lassalistas, que estão 

participando do projeto, no Laboratório de informática com uma música 

ambiente e a mensagem abaixo representada no slide.  

 

 

Imagem disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicr6LGrrzQAhWGkJAKHaqiAZoQjRwIBw&url=htt

p%3A%2F%2Frecadoalegre.xpg.uol.com.br%2Fcategoria%2Ffamilia&psig=AF

QjCNFlRelztXn6YpMcA53bVqCpGsp3ig&ust=1479904049802508 

Dar boas vindas e aproveitar para agradecer a presença deles na 

reunião, comenrtar com a família o sides abaixo: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicr6LGrrzQAhWGkJAKHaqiAZoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frecadoalegre.xpg.uol.com.br%2Fcategoria%2Ffamilia&psig=AFQjCNFlRelztXn6YpMcA53bVqCpGsp3ig&ust=1479904049802508
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicr6LGrrzQAhWGkJAKHaqiAZoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frecadoalegre.xpg.uol.com.br%2Fcategoria%2Ffamilia&psig=AFQjCNFlRelztXn6YpMcA53bVqCpGsp3ig&ust=1479904049802508
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicr6LGrrzQAhWGkJAKHaqiAZoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frecadoalegre.xpg.uol.com.br%2Fcategoria%2Ffamilia&psig=AFQjCNFlRelztXn6YpMcA53bVqCpGsp3ig&ust=1479904049802508
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicr6LGrrzQAhWGkJAKHaqiAZoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frecadoalegre.xpg.uol.com.br%2Fcategoria%2Ffamilia&psig=AFQjCNFlRelztXn6YpMcA53bVqCpGsp3ig&ust=1479904049802508
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Em seguida a assistir ao vídeo TRECHO DO FILME MÃOS 

TALENTOSAS: A HIST DE BEM CARSON 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=eJ6e-EoD0ns 

 

 Ao final do vídeo esclarecer a família dos Estudantes Lassalista não são 

mais crianças, mas mesmo assim precisam de atenção, acompanhamento de 

seus estudos diariamente.  

A seguinte dinâmica foi inspirada na ideia original disponível em 

http://atividadesparaprofessores.com.br/kit-familiar-para-reuniao-de-pais/ e 

adaptada para o trabalho com os pais dos estudantes participantes da 

pesquisa. 

 

DINÂMICA “Você faz a diferença na vida do seu filho”  

 

Quem disse que não existe receita para ser um bom pai ou uma boa 

mãe? Pois quem falou isso, tinha razão não há! Cada pessoa em nossa família 

é um ser único, e para que possamos sanar as dificuldades encontradas no 

caminho, aí vão algumas dicas PARA A VIDA FAMILIAR: 

 

SORRISO serve para podermos expressar para nossos filhos que, mesmo em 

momentos difíceis, iremos ajudá-lo a achar uma solução 

ELÁSTICO: representa que devemos ser flexíveis, pois nem sempre  nossos 

filhos são da maneira como gostaríamos que eles  fossem.    

CANETA: serve para anotar todos os momentos FELIZES que presenciamos 

com nossos filhos ou os que eles nos contam que viveram no seu dia a dia. 

BORRACHA: serve para apagar de nossa memória todo mal entendido que 

possa ocorrer entre nós e nossos filhos. 

CLIPS: serve para  unir nossas forças com todos os membros da nossa família, 

quando precisarmos superar os MOMENTOS difíceis que poderão surgir. Entre 

nós  e nossos filhos. 

TAÇA: serve para nos lembrar de que sempre temos algum motivo para 

brindar com nossos filhos 

CHOCOLATE representa as palavras doces e o diálogo que nunca podemos 

deixar de ter com nossos filhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6e-EoD0ns
http://atividadesparaprofessores.com.br/kit-familiar-para-reuniao-de-pais/
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PÉROLA: Para lembrarmos de que nossos filhos são a nossa joia rara e que 

devemos cuidar deles, não só quando pequenos, mas também na 

adolescência. 

MASSA DE MODELAR experimente virar criança outra vez e brincar com seu 

filho, divirtam-se juntos, permita-se inventar e reinventar. Pois, no dia a dia com 

seu filho, muitas vezes, você irá precisar moldar-se conforme o movimento. É 

preciso também ser flexível, saber moldar-se conforme o momento, saber 

ponderar. 

CARTÕES ( vermelho , amarelo e verde ) não representa ser arbitrário, mas 

lembrar que é preciso saber dar limites, dosar, saber dizer SIM e saber dizer 

NÃO 

CALENDÁRIO representa o tempo. Reserve um tempinho para sua família, 

para brincar com seu filho, para ouvi-lo ou simplesmente dar-lhe aquele carinho 

aconchegante. Não deixe para amanhã a oportunidade de dizer que ama e que 

sente saudades. O tempo passa depressa, os filhos crescem, a vida toma rumo 

imprevisíveis e você não quer se arrepender de não ter tido  tempo, não é 

mesmo? 

CHÁ: Esse ingrediente é para você sentar, relaxar, saboreando-o calmamente, 

sentindo o aroma da planta. Por que, afinal, precisamos sempre de um 

momento para refletir. Existem muitos chás, entre eles: o chá da paciência, 

para os momentos difíceis; o chá da sabedoria, para os momentos de decisão 

e o chá da união, para ser saboreado em família. 

Você deve estar se perguntando: “- E o amor e o carinho?” Ah… Estes 

são sentimentos tão grandes e fortes que fica impossível esquecê-los. Mas 

sabemos que o amor se encontra guardado dentro de você! E o carinho? Este 

você irá demonstrar com um abraço em seu filho(a) todos os dias! 

  
Exibir o seguinte slide: 
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Imagem disponível em 
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+mãos+dada+escola+familia
&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVw
4y 
 
 
 
 

  

 Fique atento  ao desempenho escolar do seu filho 

 Acompanhe as atividades extraescolares do seu filho  

 Incentive o hábito da leitura em seu filho lendo um livro 

 Dê sugestões para melhorarmos enquanto escola 

 Lembre a seu filho a importância da escola 

 Ensine seu filho a valorizar a escola  

 
 

Hum !!! Vamos verificar como anda o acompanhamento da vida escolar 

de seu filho. Sabemos que seu dia a dia é muito corrido, mas lembramos que é 

preciso dedicar um tempinho todos os dias para conversar com seu filho. 

Nas questões a seguir, demonstre seu conhecimento a respeito do  

gosto pela leitura de seu filho. 

1. Qual o título dos livros que seu filho já leu? 

2. De todos os livros lidos, qual você acha que ele mais gostou?  

 
 

 Ao final da atividade, os alunos irão entrar e confrontarão suas 

respostas com a dos seus pais. Nos questionários dos filhos, constarão as 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+mãos+dada+escola+familia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVw4y
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+mãos+dada+escola+familia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVw4y
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+mãos+dada+escola+familia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVw4y
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mesmas perguntas. A finalidade desta atividade é fazer com que pais e filhos 

percebam a importância do diálogo, do interesse pela vida em família. 

 

 

Imagem disponível  em:  

https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+mãos+dada+escola+familia
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ANEXO 

 

 
 
 

MEMORIAL DO ESTUDANTE 
 

 LASSALISTA 
 
 

 
 
 

 
 

2017 
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Meu nome é 
______________________ 

  
  
 
Nasci no dia ___ de ____________de ______ 
  
 

 Na cidade de ________________________ 
  
 

 
Hoje tenho _____ anos 
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Minha  Família 
 

Cada um com seu jeito..... 
O  importante é que, no fundo, amo todos! 
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Hum! 

É  hora de conhecer 

um pouquinho  da minha vida. 

Minha família  

conta que  quando eu era pequeno 

 eu era assim... 
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Eu adorava brincar de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E meu brinquedo preferido era 
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Hoje, meus gostos são um pouco diferentes 
  
 
 

Minha comida preferida é 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minha diversão preferida é 
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Os livros que eu já li foram 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

O livro que eu li e mais gostei foi 
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Meus colegas preferidos do Colégio são 
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Agora, passei também a curtir 
 
 

Estudar! 
 
 
 
Meu cantinho, que escolhi na minha casa, para 

dar início a minha rotina de estudo foi 
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E, assim, estou dando início 

a minha rotina de estudos 

 

 
 
 
 

e tenho como meta conseguir 

transformar essa rotina em um hábito de 

estudo na minha vida 

  
  

1º dia 
Data __/__/2017 

(  ) 2ª f  (  ) 3ª f  (  ) 4ª f  (  ) 5ª f  (  ) 6ª f              
(  ) sab  (  ) dom 

  
___ horário de início     ____ horário do término   
 
Disciplina ______________________ 
Assunto:  
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2º dia 

Data __/__/2017 
(  ) 2ª f  (  ) 3ª f  (  ) 4ª f  (  ) 5ª f  (  ) 6ª f                

(  ) sab  (  ) dom 
  
___ horário de início     ____ horário do término   
 
Disciplina ______________________ 
Assunto:   
 
 
 
 
 

 
3º dia 

Data __/__/2017 
(  ) 2ª f  (  ) 3ª f  (  ) 4ª f  (  ) 5ª f  (  ) 6ª f             

(  ) sab  (  ) dom 
  
___ horário de início     ____ horário do termino   
 
Disciplina ______________________ 
Assunto:  
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4º dia 

Data __/__/2017 
(  ) 2ª f  (  ) 3ª f  (  ) 4ª f  (  ) 5ª f  (  ) 6ª f                

(  ) sab  (  ) dom 
  
___ horário de início     ____ horário do término   
 
Disciplina: ______________________ 
Assunto:  
 
 
 
 
 

 
5º dia 

Data __/__/2017 
(  ) 2ª f  (  ) 3ª f  (  ) 4ª f  (  ) 5ª f  (  ) 6ª f             

(  ) sab  (  ) dom 
  
___ horário de início     ____ horário do término   
 
Disciplina:______________________ 
Assunto:  
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6º dia 

Data __/__/2017 
(  ) 2ª f  (  ) 3ª f  (  ) 4ª f  (  ) 5ª f  (  ) 6ª f                

(  ) sab  (  ) dom 
  
___ horário de início     ____ horário do término   
 
Disciplina: ______________________ 
Assunto:  
 
 
 
 
 

 
7º dia 

Data __/__/2017 
(  ) 2ª f  (  ) 3ª f  (  ) 4ª f  (  ) 5ª f  (  ) 6ª f             

(  ) sab  (  ) dom 
  
___ horário de início     ____ horário do término   
 
Disciplina: ______________________ 
Assunto 
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Uma semana de estudos e percebi que 
  

(relatar como foi) 
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