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Esta cartilha é destinada a professores da Educação Infantil,
com o objetivo de mostrar os passos necessários para a
realização de debates livres com as crianças.

Como debates livres definimos toda argumentação produzida
pelos sujeitos envolvidos - crianças e professor - a respeito de
temas cotidianos que podem gerar conhecimento, podem ser a
âncora para o início de um projeto ou mesmo o
direcionamento de um plano de aula diário.

É muito importante que o professor já esteja consciente da
importância da escuta ativa na escola. Assim, os procedimentos
aqui relatados vão fazer sentido e ser um guia neste caminho
de empoderar as crianças no exercício da tomada de decisões
que envolvam sua saúde em três pilares – física (cuidado
pessoal), emocional (relação com o outro e com o meio
ambiente) e intelectual (compreensão dos problemas sociais e
expressão oral) – e que solucionem problemas de seu entorno.

Profª Mônica Fernandes

Apresentação



 

DEBATES 
LIVRES 



 

1º Passo

 

Preste atenção no comportamento da
criança. Caso perceba algum
comportamento estranho, pergunte se
ela quer conversar.

É muito importante ser observador. A linguagem corporal e
o comportamento dão sinais de fatos e emoções que
podem gerar ótimos debates.

https://aguilhotinados.blogspot.com/2010/05/qual-diferenca-entre-1-e-1.html


2° Passo

Traga o relato para a turma. Peça a
participação dos colegas. Estimule o
compartilhamento de experiências.

Por exemplo, se uma criança está triste porque morreu seu
animal de estimação, quando a turma se envolve, surgem
muitas histórias e essas experiências compartilhadas
podem consolar e abrir novas perspectivas para lidar com
o problema.



3 º Passo

Aborde o tema contextualizando com
uma história infantil, filme ou vídeo.
Trate o acontecimento de forma natural,
explicando de maneira dinâmica.

A arte é sempre um exercício de empatia. Assim, quando a
personagem vive o mesmo problema que a criança está
passando, ela pode projetar no outro ideias de solução,
outras formas de olhar.

https://aguilhotinados.blogspot.com/2010/05/qual-diferenca-entre-1-e-1.html


4° Passo
Trabalhe o assunto tratado por meio de
atividades em sala. Peça aos alunos
soluções, propostas de intervenção. Deixe
um momento de reflexão, se necessário
até um “para casa”.

Esta é uma excelente oportunidade para trabalhar gêneros
textuais, por exemplo. Se a criança conta a respeito de um
roubo, de uma morte, podemos trabalhar o jornal na sala
de aula e "escrever" notícias, reportagens, artigos etc. As
crianças ainda não são alfabetizadas, mas é possível que o
professor seja o escriba ou que os registros sejam feitos por
meio de desenhos.



5º Passo

Elabore brincadeiras de representação e
reflexão do debate. Coloque em prática
as situações para resolução.

As encenações e brincadeiras são muito significativas e
podem conscientizar as crianças. Por exemplo, se ela
relatou algum abuso sexual, as encenações de como a
criança deve reagir, dizer "não" e contar a um adulto
responsável podem ser a solução para um problema real.

https://aguilhotinados.blogspot.com/2010/05/qual-diferenca-entre-1-e-1.html


6° Passo

Faça apresentações para as outras
turmas, como forma de fixação de
aprendizagem e para compartilharam os
conhecimentos adquiridos no semestre.

O debate livre pode surgir a qualquer momento, mas ele

pode ser muito rico na construção do conhecimento na

primeira infância. Por isso, pense em como registrar e

finalizar esse trabalho, que pode se concretizar em um

projeto significativo para as crianças.
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