PORTAL DO PROFESSOR
O Portal foi lançado em 2008, sendo uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC)
e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Através principalmente da colaboratividade, participação e
apropriação o portal propicia ferramental pelos quais os professores podem exercer com maior
autonomia sua docência, considerando todos os seus aspectos plurais. Pode-se destacar três
características importantes do site (mas não apenas estas) como sendo:

Clique aqui

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html

FIGURA 4-Printscreen do site Portal do Professor

1) Produzir e compartilhar
sugestões de aulas
Os professores de todo o Brasil podem
compartilhar suas ideias, propostas, sugestões
e metodologias para o desenvolvimento dos
temas curriculares e para o uso dos recursos
multimídia/ferramentas digitais. A partir de
uma proposta colaborativa, é esperado um
intercâmbio de experiências entre os docentes,
visando o desenvolvimento criativo de novas
estratégias de ensino e aprendizagem.
Todos os profissionais de educação,
desde que inscritos e logados no ambiente do
portal, podem criar uma aula, todavia, qualquer pessoa pode acessar as aulas, podendo
ler, classificar, comentar e baixar.

3) Informar-se sobre os cursos e
acessar materiais de estudos

Os professores têm acesso a sites com
informações sobre os programas de capacitação que o MEC e demais instituições oferecem.
Há também materiais de estudo contendo
orientações, apostilas, estratégias pedagógicas,
entrevistas, publicações diversas e outros
recursos de fundamentação ao trabalho docente.

2) Interagir e colaborar com
outros professores

O professor pode trocar informações de
diferentes maneiras e compartilhar seu trabalho com educadores de todo o país. Além
disso, possibilita estabelecer novos canais de
comunicação entre docentes, valorizando suas
experiências de trabalho e fomentando estratégias pedagógicas mais criativas e inclusivas, de
modo a tornar mais dinâmicas e interessantes
as atividades dedicadas ao ensino e à aprendizagem.

Pensar em autonomia docente é relembrar Paulo
Freire, um importante pedagogo brasileiro que
contribuiu para forma como a educação deveria ser.
Conhece? confira mais sobre o assunto.
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/56809/freire-paulo-pedagogia-da-autonomia-saberes-necessario
s-a-pratica-educativa

Clique aqui

