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Agora que você já viu o vídeo, propomos a leitura do texto 
“Que habilidades deve ter o professor da Educação 4.0”, 
publicado por NOVA ESCOLA.

Mas, além do próprio preparo do professor e de um novo 
olhar para sua prática, outro aspecto relevante para o 
trabalho com as Competências Gerais é o ambiente da 
escola. Para contribuir com o desenvolvimento delas, as 
escolas precisam ser instigantes e acolhedoras, tanto no  
que diz respeito à estrutura física, quanto ao clima.

Metodologias ativas que promovam o desenvolvimento 
integral dos estudantes requerem móveis mais flexíveis, 
que possam ser arrumados de diferentes maneiras para 
além das carteiras enfileiradas; espaços diversificados, 
incluindo salas multiuso, áreas verdes, quadras de esporte, 
laboratórios de ciências e salas de artes; recursos também 
variados, inclusive computadores e objetos digitais  
de aprendizagem.

O clima da escola é outro aspecto fundamental para o 
desenvolvimento de competências mais relacionadas ao 
autoconhecimento, autoestima e autoconfiança, bem 
como à empatia, colaboração e valorização da diversidade. 
Capacidades como autonomia, tomada de decisão, ética, 
responsabilidade e cidadania também são positivamente 
impactadas quando a escola cria oportunidades para que os 
estudantes discutam, participem e se corresponsabilizem 
pela própria gestão escolar.

Uma escola que promove relações mais saudáveis entre 
gestores, professores estudantes e familiares também gera 
situações mais favoráveis ao desenvolvimento de todas 
as Competências Gerais, tanto por estimular que todos 
trabalhem de forma mais animada e colaborativa para o 
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Etapa 3:

Material pós-vídeo

https://novaescola.org.br/conteudo/11677/que-habilidades-deve-ter-o-professor-da-educacao-40
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alcance dos objetivos educacionais pretendidos, quanto 
por prover a confiança necessária para que os alunos se 
disponibilizem a ir mais fundo no seu próprio processo  
de formação.

Para promover a educação integral dos estudantes, a escola 
ganha reforço adicional quando consegue estabelecer 
parcerias com outros agentes do seu entorno, especialmente 
aqueles que podem prover espaços, atividades ou serviços 
que complementam as suas ações em áreas como saúde, 
assistência social, cultura, esporte e desenvolvimento 
socioambiental, por exemplo.

Clique na imagem 
para ver em um 

formato maior

https://novaescola.org.br/cursos/wp-content/uploads/2018/07/InfograficoPraticoNaEscola-495x1024.png
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AGORA É COM VOCÊ PROFESSOR(A)
Analise o conjunto detalhado das 10 Competências Gerais e 
identifique quais delas você já trabalha com seus estudantes. 
Lembre do tipo de abordagem ou prática pedagógica que 
você utiliza para desenvolvê-las.  Reflita sobre quais dessas 
competências você se sente mais motivado e confiante para 
trabalhar com seus alunos e quais seriam mais desafiadoras.

https://novaescola.org.br/cursos/wp-content/uploads/2018/07/InfograficoPraticoNaEscola-495x1024.png
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Após refletir sobre os pontos propostos acima, faça uma lista 
com as competências que você se sente mais confortável para 
desenvolver nos seus alunos e acrescente observações sobre o que 
você já faz ou pode fazer para intensificar esse processo.

Em seguida, faça uma lista com as competências que você ainda 
não se sente confortável para desenvolver nos seus alunos e 
acrescente observações sobre que tipo de suporte você precisaria 
para dar conta desse desafio: formação continuada, orientação 
pedagógica, informações sobre o tema, sugestão de práticas 
já realizadas por outros professores, colaboração com outros 
professores ou profissionais no planejamento e/ou execução 
de atividades nessa área, outros). Por fim, identifique como 
viabilizar os suportes que você precisa (demandar formação a 
gestores de sua rede/escola, propor como tema para horários de 
planejamento pedagógico, acessar nova fontes de informação/
orientação, convidar colega para planejar/executar atividade  
em conjunto, outros).


