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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIOAbelhas articuladas com ensino32a EDIÇÃO

Acultura escolar delimitada pe-la fala do professor e ouvintesvemsendo revista nosúltimosanos em sala de aula. A abor-dagemde conteúdos emqualquer disci-plina está sendo influenciada pelos sa-beres múltiplos dos alunos. Memóriasde brincadeiras com amigos, conversasem família ou atémesmoumquestiona-mento pode desencadear a divulgaçãodo conhecimento. E foi justamente umasimples pergunta - De onde sai omel naabelha? - o início de um grande deba-te e estopimpara umprojeto de investi-gação dos alunos do 2º ano B da EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Bor-ges deMedeiros, de Presidente Lucena.“Os alunosnas séries iniciais possuemumacuriosidadeprópriade infância, nãodemonstramvergonha de perguntar so-bre algo que lhes despertou a curiosida-de e, incentivados, procurampor respos-tas aos seus questionamentos.Oprojeto,trabalhado no ano passado, favoreceu oaprendizado em todas as disciplinas”,diz a professora Denise Laux Willrich,que coordenou o estudo investigativosobre a organização e funções das abe-lhas dentro da colmeia, como o mel éproduzido, desde a coleta do néctar atéa secagem com as asas.Odespertar para o tema “De onde vemomel?” originou diversas atividades emsala de aula e expedições de campo, con-templando as disciplinas de Ciências(anatomia das abelhas e observação dasflores),Matemática (formas geométricas,grandezas e tempo), Português (leitura,interpretação e produção textual), His-tória/Geografia (caminhadas pela pai-sagem local e importância domeio am-biente), EnsinoReligioso (reflexão sobrerespeito e preservação) e Artes, com aexploração de diversas técnicas de pin-tura, recortes e modelagem.

Em 1o lugar até 2024
Desde janeiro do ano passado, o Instituto São Leopoldo 2024 e o Grupo Sinosestão chamando a atenção e incentivando os 52 munícipios dos Coredes Rio dosSinos, Rio Caí, Paranhana/Encosta da Serra e Região das Hortênsias, mais Cacho-eirinha e Gravataí, a vencer as metas fixadas pelo Índice de Desenvolvimento daEducação Básica (Ideb). Este é o propósito do projeto Educação em 1º Lugar, quetem o objetivo de disseminar práticas docentes até 2024, ano do Bicentenário daImigração Alemã.

FONTE RICA DE DADOS
E ENVOLVIMENTO
FAMILIAR

Alinhando conhecimento e ludicidade, aexperiência vivida pelos pequenos cientistasou investigadores não serviu apenas de ricafonte de dados para os estudos. Além daarticulação com o currículo, o projeto promoveuo envolvimento das famílias. Temas e trabalhos,a exemplo da confecção de uma abelha feitacom materiais recicláveis e a visita da Mel - aabelha mascote da turma - às casas dos alunosoportunizaram o compartilhamento do saberentre pais, filhos e escola.A Mel sempre levava seu diário, onde erarelatado como foi sua estadia e uma curiosidadesobre as abelhas. No dia seguinte, as informaçõeseram argumentadas com a turma. “Os alunosdemonstraram grande euforia na jornada deestudos e pesquisas sobre as abelhas, trabalhosque foram apresentados à comunidade na FeiraMunicipal de Projetos Científicos de PresidenteLucena”, conta a professora Denise. Segundoela, o desenvolvimento de atividades ou projetospedagógicos que articulam várias áreas doconhecimento, além de tornar o ensino prazeroso,cria novas condições para que o aprendizado seapresente significativo para o aluno.

Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br

PARTICIPE!
Sua escola possui um projetointeressante e que faz a diferençano ensino? Envie informações sobreo projeto para educacao1lugar@gmail.com para avaliarmos. Elepode estar na próxima edição dapágina Educação em 1o Lugar!
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