Atividade:

Carreira docente e
objetivos profissionais
Por que abordar esse tema?
Existem muitas razões para que uma pessoa opte pela carreira docente:
desde a contribuição social que ela oferece ao formar as novas gerações
até o próprio aprimoramento intelectual, necessário para manter as aulas
atualizadas em relação aos conhecimentos que são abordados.
É importante que os estudantes conheçam os variados objetivos
profissionais que a carreira docente possibilita conquistar, de modo a
investigar se eles se identificam com algum deles e se essa pode ser uma
opção para sua realização profissional.

Objetivo
Identificar professores que possam ser
modelos de conduta inspiradores para que os
estudantes se vinculem à profissão docente.

Como fazer?
Sugerimos que esse tema seja trabalhado
por meio de uma estratégia de aprendizagem
conhecida como entrevista empática, que
consiste em criar um roteiro de perguntas para
uma entrevista e realizá-la de modo a explorar
os sentimentos, as emoções e os desafios
enfrentados pelo entrevistado, de maneira
empática, utilizando como recurso a escuta
ativa e estimulando o compartilhamento de
histórias pessoais.

Solicite que os estudantes escolham um
professor considerado como um modelo de bom
profissional, seja pelos seus conhecimentos,
seja pela sua didática, seja pela sua forma de
interagir com os alunos etc. Depois, sugira que
eles criem o roteiro da entrevista e marquem
uma data para realizá-la.
Por fim, é importante que as entrevistas sejam
compartilhadas e analisadas com a turma, de
modo que os estudantes possam ampliar o
repertório de referências positivas.
Outra possibilidade é convidar os professores
para serem entrevistados em uma roda de
entrevista na sala de aula, por toda a turma,
seguindo um roteiro construído previamente de
forma coletiva.

Como organizar os alunos?
Para que todos consigam participar e propor questionamentos, é
interessante que os alunos sejam organizados em duplas ou em
trios para a realização da entrevista empática.

Qual a duração da atividade?
O tempo previsto para a criação do roteiro da entrevista e para a
entrevista é de cerca de 60 minutos.

Sugestões para a elaboração do
roteiro da entrevista empática
Os estudantes podem começar a entrevista convidando o profissional escolhido para compartilhar a sua história profissional,
abordando desde o momento da escolha até seus planos futuros.
Em um segundo momento, é interessante que os estudantes questionem quais eram/são seus objetivos profissionais e como a profissão docente o ajudou/ajuda a conquistá-los.

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

