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Para a aprendizagem significativa

 

É fácil falar em aulas 

tudo isso. Os professores preocupados em alcançar esse patamar, passam 

por muitas dificuldades, esforçam

possa auxiliar na mudança em sua ação, sofrem 

impostas sobre sua profissão.

Para que possam assumi

obstáculos tais como carga horária e o 

desmotivam. 

O professor é visto com um ser independente, as responsabilidades da 

educação está nas suas mãos. Médicos trabalham em conjunto, policiais 

trabalham em conjunto, arquitetos em engenheiro 

Estamos unidos na sociedade quando fazemos parte da mesma.

 Como em qualquer outra profissão, o 

conjunto, da escola em um todo e da comunidade

possa fluir em caminho de um aprendizagem signi

inspirados ao construtivismo, precisamos dar valor a este profissional e 

valorizar o seu esforço. 
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O que pensam os professores Sobre a função da aula expositiva 

aprendizagem significativa 

É fácil falar em aulas divertidas com brincadeiras e aprendendo com 

Os professores preocupados em alcançar esse patamar, passam 

s, esforçam-se na busca por novos conhecimentos que 

auxiliar na mudança em sua ação, sofrem muitas exigências 

ofissão. 

Para que possam assumir um caráter construtivista levantam

obstáculos tais como carga horária e o cansaço,  sem falar nas frustrações que 

O professor é visto com um ser independente, as responsabilidades da 

educação está nas suas mãos. Médicos trabalham em conjunto, policiais 

trabalham em conjunto, arquitetos em engenheiro trabalham em conj

Estamos unidos na sociedade quando fazemos parte da mesma.

Como em qualquer outra profissão, o professor precisa trabalhar e 

conjunto, da escola em um todo e da comunidade. Para que essa profissão 

possa fluir em caminho de um aprendizagem significativa, com professores 

inspirados ao construtivismo, precisamos dar valor a este profissional e 
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divertidas com brincadeiras e aprendendo com 

Os professores preocupados em alcançar esse patamar, passam 

r novos conhecimentos que 

muitas exigências que são 

um caráter construtivista levantam-se 

,  sem falar nas frustrações que 

O professor é visto com um ser independente, as responsabilidades da 

educação está nas suas mãos. Médicos trabalham em conjunto, policiais 

em conjunto, etc. 

Estamos unidos na sociedade quando fazemos parte da mesma. 

precisa trabalhar e 

. Para que essa profissão 

ficativa, com professores 

inspirados ao construtivismo, precisamos dar valor a este profissional e 


