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Atuação Profissional

• Professor de química há 20 anos na rede pública 
estadual paulista.

• Professor coordenador pedagógico desde 2001.

• Formador de professores em Projetos pela 
SEE/CENP.

• Atualmente, afastado na Coordenação de Apoio a 
Gestão Pedagógica às Escolas prioritárias.



Dificuldades diagnosticadas

• Falta de reuniões pedagógicas coletivas que discutissem propostas de 
ensino que atendessem as dificuldades apresentadas pelos professores das 
diversas disciplinas. 

• Dificuldade em arranjar estratégias de ensino que permitissem a aquisição 
dos repertórios acadêmicos (competências e habilidades) pelos alunos. 

• Os professores relatavam, constantemente, problemas de indisciplina, 
particularmente,  dos alunos de Ensino Fundamental e Médio, e esse 
último detectados, também, nas séries finais. 

• Em suma, havia necessidade de auxiliar os professores na difícil tarefa de 
decidir com segurança o que ensinar e a propor estratégias de ensino 
eficazes para fazer com que os alunos pudessem realizar, com sucesso, as 
tarefas escolares, inclusive os alunos identificados como apresentando 
baixo desempenho acadêmico.



Em busca de aperfeiçoamento profissional

• Realizei o mestrado e o doutorado no PED/PUC-SP. 

• Em 2009, obtive o título de Mestre, apresentando pesquisa sobre ensino de 
leitura, com ensino programado e com uso de software educativo, para alunos 
que, a despeito de já estarem no 6º ano, sequer conseguiam ler palavras. 

• Os estudos no mestrado ampliaram meus conhecimentos e a pesquisa realizada 
demonstrou que, com programação adequada de ensino, alunos aprendem, 
mesmo aqueles que apresentavam baixo desempenho acadêmico, ajudando-me a 
orientar os professores sobre formas de atuação com alunos com dificuldade na 
aquisição de leitura. 

• Em 2014, obtive o título de Doutor, apresentando pesquisa focalizando o ensino 
de química orgânica, para alunos do Ensino Médio; elaborei programas de ensino 
que foram aplicados com uso de software educativo. Novamente, demonstrou-se 
que com a programação de ensino aplicada com uso de software, favoreceu a 
aprendizagem dos alunos na escola pública.

• Em suma, a realização de tais pesquisas só foi possível com a contribuição dos 
estudos realizados no mestrado e no doutorado.



As contribuições...

• Em 2007 e 2008, juntamente com a profa. Melania
Moroz, implementamos na escola pública o projeto 
“Ensino de leitura para alunos com dificuldades de 
aprendizagem por meio de software educativo” –
ensino informatizado na escola.

• Nesse mesmo ano, a profa. Melania proferiu uma 
palestra sobre ensino de leitura contribuindo com a 
formação dos professores, parceria entre a escola e 
PUC-SP.

• Essas ações contribuíram com minha a formação 
profissional, enquanto educador.



• Em 2010, a profa. Laurinda Ramalho de Almeida  
publicou um estudo sobre a “A coordenação 
pedagógica no estado de SP”,  tal estudo repercutiu 
positivamente a retomada de um projeto de 
formação para os professores da escola pública: o 
reconhecimento do curso “Letras em Ação” pela 
EFAP-SEE, um curso destinado a formação de 
professores no ensino básico, centrado nos 
conteúdos de leitura e escrita. 

• Atualmente, acontece todas as quintas feiras na 
Escola Estadual Profa. Isabel Ferreira da Silva, em 
Mogi das Cruzes-SP.



• Em 2013, em parceria com a profa. Melania
Moroz, desenvolvemos e aplicamos na escola 
pública o projeto “Ensino de química orgânica, 
para alunos do Ensino Médio com a utilização 
de software educativo”.

• Em 2014, futuros projetos em andamento.



O que eu aprendi com tudo isso...
• Tais estudos, levaram-me a refletir sobre a importância de práticas pedagógicas que 

sejam produtivas , isto é, formas mais eficientes de se ensinar.

• Com relação aos obstáculos que os professores se deparam com no dia-a-dia de seu 
ofício docente – sendo um deles a dificuldade de planejar boas  situações de 
aprendizagem, ou seja, as mais adequadas, aquelas que contribui para o elevado 
desempenho  dos alunos nas avaliações escolares.

• Reuniões pedagógicas mais efetivas, ou seja, não se tem um plano de formação 
continuada com discussão dos aspectos que favorecem a aprendizagem, por 
exemplo, saber avaliar o repertório do aluno (inicial, percurso e final), ou seja uma 
prática de avaliação que esteja a serviço da aprendizagem  desse aluno,  saber 
planejar boas situações de aprendizagens que atendam as necessidades de cada 
aluno, respeito ao ritmo de aprendizagem do educando etc. 

• Inserção de tecnologias informatizadas na aplicação do ensino.

• Momentos de estudo pedagógico – ênfase na formação continuada do professor.

• Gestão de sala de aula mais efetiva, domínio do conteúdo ensinado, habilidade de 
organização da coletividade e bom relacionamento interpessoal.



Considerações finais
• Desafio de contribuir com a formação continuada do professor, com foco 

no desenvolvimento das estratégias de ensino mais eficientes com a tarefa 
de levar os alunos a terem sucesso em suas aprendizagens.

• Possibilidades de utilizar ferramentas de ensino informatizadas na escola.

• O professor como profissional do ensino - aquele que facilita a 
aprendizagem do aluno, promovendo estratégias diversificadas de ensino.

• Necessidade de realizar pontes entre o conhecimento produzido na 
academia e o realizado na escola.

• Em suma, é nessa direção, com a perspectiva de poder contribuir para a 
melhoria da escola pública, tornando-a uma escola de qualidade –
garantindo a todos os alunos uma trajetória escolar bem sucedida.
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