
Ponto de Partida 

Vamos descobrir o que pensam, sentem, fazem  
e sonham as pessoas a respeito da escola? 

Que tal fazer uma análise e um levantamento conjunto a  
respeito dos desafios sentidos por estudantes, professoras,  
gestão, funcionárias e famílias? 

Revisitar o projeto político-pedagógico pode ser uma possibilidade de
construção de sentidos para cada um e para todos. Estamos falando de 
um projeto vivo, não de um documento escrito por poucos, conhecido 
por quase ninguém e que não reflete o real trabalho da escola. 

Quando apenas um pequeno grupo pensa e escreve o projeto 
políticopedagógico, provavelmente haverá muitas dificuldades em 
sua implementação, pois a voz de todas as pessoas pode não estar 
representada, e as ações e os caminhos propostos, desencontrados das 
necessidades e desejos reais. 

Ensinar e aprender em uma escola com sentido é uma das garantias 
de que todos e todas possam conquistar as aprendizagens necessárias 
para uma vida autônoma e plena. Para isso, é necessário que a escola 
crie momentos e experiências de abertura e escuta do outro.
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“NOSSA ESCOLA FAZ SENTIDO 
PARA ESTUDANTES, EDUCADORES E 
FAMÍLIAS?”
Inspirado no episódio  
O universo dos outros,  
da série Corações e mentes,  
escolas que transformam



Objetivo 
 
Investigar as percepções, sentimentos, valores e significados 
atribuídos ao trabalho pedagógico pela comunidade escolar.
 

Etapas  

1. Exibição do episódio 1
2. Roda de conversa 
3. Experiência de escuta e abertura ao outro 
4. Construção da experiência de escuta com a comunidade escolar 
5. Avaliação  
 
 
Desenvolvimento  
 
1. Exibição do episódio 1 
 
Antes de iniciar, apresente o Plano de Formação de Educadores ao 
seu grupo. Conte como cada etapa está organizada, a duração, os 
materiais e os resultados esperados. Organize a exibição do episódio 
para o grupo. Você pode, antes ou depois da exibição, compartilhar 
informações básicas sobre a série (veja a página completa do episódio 
no Videocamp). Vale também levantar as expectativas das educadoras 
para o momento ou ainda convidá-las a pensar sobre o título do 
episódio. 
 
 
Para saber o desenvolvimento das próximas etapas, acesse aqui.  
 
Os Planos de Formação de Educadores estão disponíveis para usuários 
cadastrados na plataforma Videocamp como educadores. Para acessá-
los, entre na página de cada episódio de ‘Corações e mentes, escolas que 
transformam’ e clique no botão “Planejamento de Aula”, localizado abaixo do 
cartaz da série.
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https://www.videocamp.com/pt/movies/ep-1-coracoes-e-mentes-l-o-universo-dos-outros

