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ABRILMAIO

Para criar novas OPORTUNIDADES você precisa
AMPLIAR SEU REPERTÓRIO. Desenvolva novas
COMPETÊNCIAS, adquira novas HABILIDADES,
engaje-se em PLANOS COLABORATIVOS,
(re)aprenda a APRENDER:
esse é o segredo da inovação!

#insightdosemestre

#sugestõesparanovosrepertórios
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A cada mês, escolha uma habilidade nova e
desenvolva-a. Associe essa nova habilidade aos
conteúdos que você terá que trabalhar em sala de
aula. Assim, ao mesmo tempo em que inova nas
práticas docentes, você amplia seu repertório dando
SIGNIFICADO a essas novas conquistas!

#repertóriosesignificados
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AGOSTO
SETEMBRO

NOVEMBRODEZEMBRO

#repertóriosesignificados

#insightdosemestre

É hora de começar a transformar as práticas diárias.
Quais foram os repertórios que você já agregou?
Use seu novo repertório e escolha bons momentos de
aplicá-lo em sua sala de aula. Novos materiais? Novos
mapas mentais? Novas estratégias de captura ativa
de atenção dos estudantes? É hora de fazer acontecer!

#sugestõesparanovosrepertórios:

estratégias para domínio
COGNITIVO (saber)

estratégias para
ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES

estratégias para
SALA DE AULA INVERTIDA

estratégias para domínio
PSICOMOTOR (saber-FAZER)

estratégias para domínio
PSICOAFETIVO (saber-SER)

estratégias para usar o ERRO
como elemento de aprendizagem
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#espaçodasideias #euaprendieufiz

Não se perca das suas ideias! Anote aqui e colecione oportunidades para
aprender mais, ampliar seu repertório e fazer acontecer. Lembre-se:

velhos mapas não levam você a novos mundos. Comece seu novo mapa!

O que é preciso para que suas ideias virem realidade? Um curso?
Um treinamento? Mudar seu material de apoio didático? Fazer parcerias?
Anote aqui para organizar-se e provideciar o que precisa para suas ideias
ganharem vida na sua vida. Ah! E dê um check-out em cada feito realizado!
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