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1. As habilidades socioemocionais implicadas na 
Docência Compartilhada - Psicóloga Sonia Rossetti.

2. Intervalo;
3. Vídeo: “Educação Compartilhada” - Ana Rauta e Gisele Giacomin;
4. Proposta de DC no Projeto +Alfa;
5. Dinâmica: “Elefante, palmeira e torradeira”;
6. Vídeo: Experiência de Docência Compartilhada na RME.



psicóloga sonia Rossetti

As habilidades socioemocionais 

implicadas na Docência Compartilhada 



INTERVALO



lembrete

Para o próximo encontro…

Faremos uma atividade de pesquisa



VÍDEO EDUCAÇÃO COMPARTILHADA

                                             

Ana Rauta e Gisele Giacomin
    https://www.youtube.com/watch?v=BQd-UI0e2sw

https://www.youtube.com/watch?v=BQd-UI0e2sw


docência compartilhada

“Este compartilhamento de tempo, recursos e alunos 
por dois ou mais educadores é, de fato, uma ideia 
inovadora. E, mais do que inovadora, ela vem ao 
encontro dos interesses tão presentes e atuais que 
dizem respeito à interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade, bem como à interação entre 
todos os membros da comunidade escolar.” 
(FERNANDES e TITTON, 2008)



docência compartilhada
“[…] a ação docente compartilhada é complexa, 
pois atuam duas pessoas diferentes em seus 
modos de pensar e propor ações pedagógicas na 
mesma sala de aula. São pessoas que se 
conhecem por trabalhar na mesma escola, mas no 
cotidiano da sala de aula é preciso “aparar 
arestas”, negociar posições sobre a própria 
docência. Além disso, há uma diversidade de 
alunos, cada um com suas potencialidades e 
limites, que precisam ser conhecidos e desafiados 
para serem superados.” (MOURA, 2009)



dINÂMICA: “ELEFANTE, PALMEIRA E TORRADEIRA”
Posicionar-se num círculo de frente para o centro dele onde estará uma colega que irá 
apontar para alguém e dizer “Elefante!”, “Palmeira!” ou “Torradeira!” 

Quando ela apontar para alguém e disser “Elefante!”, esta pessoa deve se curvar e 
abaixar seu braço para imitar uma tromba. As pessoas dos seus dois lados devem 
levantar seus braços perto dela, para fazer as orelhas do elefante. Quando a pessoa no 
centro da roda apontar para alguém e disser “Palmeira!”, a pessoa para quem ela tiver 
apontado deve erguer os braços, colocando as mãos para cima. As pessoas dos seus 
dois lados devem então fazer os galhos que saem lateralmente da árvore. Quando a 
pessoa no centro apontar para alguém e disser “Torradeira!”, esta pessoa deve fazer 
um movimento para cima e para baixo (pulando ou fazendo outro gesto) e as pessoas 
dos seus dois lados devem dar as mãos em volta da pessoa que tiver sido apontada. 
Quem errar ou hesitar em sua reação deve ir para o centro do círculo. Acelere o ritmo 
para manter o jogo engraçado!



EXPERIÊNCIA NA rme
Vídeo gravado na escola Dolaimes Stédile Angeli



CORRESPONSABILIZAÇÃO
  
       Objetivos
      Recursos
Ações individuais
 Ações conjuntas

                                                                 Possibilidades de continuidade
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diferentes

ritmos/tempos
de aprendizagem


