Atividade:

Identidade
docente
Por que abordar esse tema?
O projeto de vida é entendido por alguns
estudiosos como a dimensão futura da
identidade, isso porque, ao criá-lo, revelamos
que tipo de pessoa desejamos ser no futuro.
Por isso, é importante que os estudantes
possam reconhecer que a profissão docente é
constituída pelas identidades pessoal, social
e profissional, revelando quem é a pessoa por
trás da figura do professor, a que ela se dedica e
como contribui com a sociedade.

Objetivos
Reconhecer pensamentos e sentimentos a
respeito da profissão docente; relacionar a
profissão docente com os próprios valores.

Como fazer?
Sugerimos que esse tema seja trabalhado por
meio da estratégia denominada perguntas
clarificadoras, que é voltada para a reflexão
pessoal, e permite, como o nome sugere,
clarificar os próprios pensamentos, sentimentos,
crenças e valores sobre determinado tema,
favorecendo o autoconhecimento e a tomada de
consciência sobre como o estudante se relaciona

com ele. Sugerimos que os alunos façam o
registro das perguntas e das respostas em um
caderno que funcione como um diário de bordo,
no qual eles possam registrar outras perguntas
clarificadoras sobre seu projeto de vida.

Como organizar os alunos?
É importante que essa atividade seja realizada
de forma individual, pois exige uma reflexão
autônoma por parte dos estudantes, de modo
a favorecer a elaboração das próprias ideias e
a desenvolver o autoconhecimento. Ao final da
atividade, eles podem ser convidados por você
para socializar suas reflexões, o que favorece a
troca de ideias e o desenvolvimento da empatia.

Qual a duração da atividade?
O tempo previsto para essa atividade varia de
acordo com o número de perguntas realizadas.
Sugerimos que sejam feitas 8 a 10 perguntas,
que levam, aproximadamente, 20 minutos para
serem respondidas.

Sugestões
de perguntas
clarificadoras
🙂 Se você fosse professor, quais seriam
suas principais características?
🙂 De qual componente curricular você
seria professor?
🙂 Seria conhecido por seus alunos como...
🙂 Quais seriam suas maiores 					 					
preocupações?
🙂 O que seria, para você, desafiador?
🙂 O que seria fácil?
🙂 O que você acha que faria bem?
🙂 O que você acha que não faria tão bem?
🙂 Como acha que se sentiria?
🙂 Teria orgulho de sua profissão?

Esta atividade faz parte da revista Caminhos para a docência;
download completo em: https://segueosprofes.org.br/.

