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BNCC e APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA:  
 

Materiais Significativos 
 

Dialogicidade e Múltiplos Sentidos 
 

Realização: CEFORM – Secretaria Municipal de Educação de Paulínia  
Formadores: Cláudia Fabiana Gaiola, Lucilene Prado, Juliana Troncoso, 
Aline Welendorf, Adriana Olivato. 
Coordenação: Alessandra Collaço 
 
 
Público alvo: PEB I – Professores da Educação Infantil de do Ensino Fundamental I 
 
Vagas: 25 por opção 
 
Para Inscrições:  
 

 O professor pode se inscrever na opção 1 ou na opção 2; 
 O professor interessado preenche formulário em anexo, sendo um formulário por módulo e 

por pessoa; 
 A escola envia o formulário para o e-mail ceformpaulinia@gmail.com; 
 Prazo: até o dia 08 de maio, tanto para a opção 1, quanto para a opção 2. 

 
Organização, datas, horários: 
 

 Opção 1 –  Apenas o módulo 1: “Materiais Significativos” 
  

o 13/05 (segunda-feira) – 14 as 16:30h – SALÃO NOBRE 
 

 Opção 2 – Módulos 1 e 2: “Materiais Significativos” e “Dialogicidade e Múltiplos                     
Sentidos” 
 

o 12/06 (quarta-feira) e 27/06 (quinta-feira) – 14 as 16:30h – SALÃO NOBRE 
 

Ementa:  

 A aprendizagem significativa, segundo Ausubel, refere-se à interação entre o novo 

conhecimento e o já adquirido e isso ocorre por meio da subsunção. É uma reorganização na 

estrutura cognitiva que acontece quando o material potencialmente significativo interage com o 

sujeito que, com disposição para aprender, ancora a nova informação ao conhecimento já 

estável, construindo uma ponte entre eles que possibilita que a informação seja acessada com 

mais facilidade.  

mailto:ceformpaulinia@gmail.com


 
 

                           
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Secretaria Municipal de Educação  
Divisão de Formação Continuada 

 

A construção dessas pontes é que forma a rede de saberes, onde os elementos culturais 

são organizados por suas diferenças e semelhanças. As diferenciações formam-se 

progressivamente, partindo de conceitos específicos para os mais gerais, onde ocorre a 

reconciliação integrativa. Ou seja, a medida que deixa de ser tão específica torna-se mais 

inclusiva.  

Vigotski aponta que a organização cerebral ocorre com a interiorização da língua, 

possibilitando ao sujeito pensar por símbolos e com isso ultrapassar o tempo presente de modo 

que possa planejar o futuro. Há uma elaboração mais complexa do pensamento. Ou seja, o 

desenvolvimento cognitivo acontece por meio da apreensão da língua. 

Para Bakhtin ([1895-1975] 2016, p.129), a apreensão da língua acontece pelo discurso 

dialógico, da qual “a palavra é determinada não só por sua relação com o objeto, mas também 

por sua relação com a palavra do outro”. 

Podemos pensar então que é na língua e no uso dela que a aprendizagem se faz 

significativa. Nesse contexto, o conteúdo, é entendido como elemento cultural a ser apropriado 

para uso social. É necessário que saiba mais que as regras linguísticas, é necessário que saiba 

aplicá-la.  

A linguagem é entendida aqui como “uma atividade interativa, social e mental que estrutura 

nosso conhecimento e permite que nosso conhecimento seja estruturado” (MARCUSCHI, 2008, 

p. 65)1.  Bakhtin ([1895-1975]2016) define que a linguagem em ação ocorre pelo discurso e 

explicita que o discurso é 

a comunicação de uma ideia pronta, a expressão de um sentimento 

(emoção) pronto, de uma intenção (um ato volutivo) e a formação de um 

pensamento, um sentimento, uma decisão na língua, no processo de 

expressão (p. 117) 

Na teoria do discurso dialógico, o estudo da gramática e do léxico acontecerão no uso da 

língua, possibilitando o sujeito estabelecer um estilo para melhor expressar seus pensamentos, 

destacando o que deseja em sua comunicação e escolhendo para tal, um gênero que melhor 

atende seus objetivos. 

                                                           
1 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
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Sendo assim, a linguagem não é um monólogo, concebida como um conjunto de orações, 

mas de modo dialógico, em que a comunicação ocorre no encontro entre enunciados e sua 

réplica.  

O curso pretende estudar a relação entre professor, aluno e elemento cultural, estando 

aqui o conteúdo e o estudo da linguagem escrita, permeados pelo afeto e pelos enunciados 

dialógicos. 

Objetivo: 

Tem-se como objetivo refletir as práticas pedagógicas a luz de Bakhtin, Ausubel e da teoria 

sócio-interacionista sobre os sentidos emergidos pelo diálogo em sala de aula, isto é, por meio 

desses autores pensar em possibilidades que afete cognitiva e afetivamente os alunos e os 

favoreçam a apreensão dos conteúdos e o desenvolvimento de habilidades e competências do 

conhecimento, da comunicação, da argumentação, do pensamento crítico, da empatia, da 

cooperação, da responsabilidade e da cidadania. 

 

Justificativa: 

No conceito do dialogismo de Bakhtin, o enunciado é um ato de comunicação social, real, 

estritamente delimitado pela alternância de seus falantes, determinado no campo sócio-histórico e 

portanto no sistema de signos (literários, políticos, religioso...).  

Entende-se que é nessa troca de enunciados em que os sujeitos são afetados e 

ativamente, em réplicas de diálogo, atribuem sentidos as informações ou elementos culturais ou 

conteúdos, como queiram nomear, possibilitando a apreensão dos conceitos trabalhados, 

apoiados nas histórias individuais que cada um traz consigo.  

Entende-se também que para a aprendizagem ser significativa é necessário, além de aulas 

discursivas, a utilização de materiais e de conteúdos que favoreçam a logicidade e gradualidade, 

bem como a continuidade, provocando sempre nos alunos uma participação ativa.  

No intuito de favorecer as interações entre os elementos trabalhados, propõe-se pensar no 

trabalho com projetos e de modo interdisciplinar: a língua portuguesa, a matemática, a ciências, a 

história e geografia. Utilizando para isso o letramento multimodal.  

O que está de acordo com a nova BNCC quando propõe a superação da fragmentação 

disciplinar do conhecimento, a aplicação do conteúdo na vida real, os sentidos atribuídos aos 

conteúdos apreendidos e ao protagonismo do estudante em sua aprendizagem e projeto de vida.  



 
 

                           
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Secretaria Municipal de Educação  
Divisão de Formação Continuada 

 

Enfim, possibilitar um ensino significativo, implica num trabalho constante do professor em 

propor materiais potencialmente significativos e criar um ambiente discursivo que favoreça a 

participação do aluno e com isso ele seja capaz de construir uma estrutura cognitiva que apoie 

futuras aprendizagens, trata-se de uma lógica interna, a qual é amparada pelo aspecto 

emocional. É necessário afetar o aluno para que ele muitas vezes deixa de ser passivo para ser 

ativo. 

 

Metodologia: 

 O curso constituirá de momentos de estudos. As opções de formação serão organizados 

nos seguintes módulos: (1) Aprendizagem Significativa; (2) Aprendizagem Significativa e 

Materiais Significativos; (3) Aprendizagem Significativa e Dialogismo e Sentidos Múltiplos; (4) 

Aprendizagem Significativa, Materiais Significativos e Dialogismo e Sentidos Múltiplos.  

1. Aprendizagem Significativa – se discutirá o conceito de aprendizagem significativa que 

dará suporte nos estudos dos materiais significativos e o dialogismo e múltiplos sentidos. 

Esse módulo será pré-requisito para os outros módulos e por isso todos os participantes 

deverão se inscrever; 

2. Materiais Significativos – se constituirá de estudo teórico que favoreça a análise de 

atividades pedagógicas possibilitando aos professores escolhas de materiais de acordo 

com os objetivos trabalhados; 

3. Dialogismo e Sentidos Múltiplos – se refletirá na relevância das trocas enunciativas dentro 

da sala de aula e de como as interferências dos professores podem favorecer na 

apreensão dos conceitos e no desenvolvimento das habilidades e competências. 

Contará com um encontro em cada módulo. O primeiro e o segundo módulos serão 
agendados no primeiro semestre e o terceiro e o quarto no segundo semestre, no período da 
tarde, com duração de 3 horas/aulas (14h - 16h30), podendo o professor trocar com a reunião 
pedagógica. 

Nesses encontros os inscritos participarão de dinâmicas, diálogos e algumas atividades de 
leitura. Devido ao número de encontro em cada módulo não será possível a realização de 
“tarefas”, contudo serão realizados a cada módulo uma narrativa pessoal. A participação dos 
mesmos será o ponto forte de todos os encontros, uma vez que as trocas de conhecimentos 
propiciam novos e amplos sentidos.  

O Certificado contará com um total de 5 horas em cada módulo, contando com 2h30 de 
curso e uma narrativa a ser entregue por email na semana seguinte do término. No caso do 
módulo 4, por exemplo, há um total de 15 horas de certificado, visto que são 3 encontros e uma 
narrativa em cada encontro.  
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Soligo, (organizadoras). Campinas, SP: Mercado de Letras, 2017. (Coleção Psicologia em 
Perspectiva/Roberta Gurgel Azzi); 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

“Materiais Significativos”– Opção 1 com Módulo 1 (13/05 – 14 AS 16:30h) – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

“Materiais Significativos”– Opção 1 com Módulo 1 (13/05 – 14 AS 16:30h) – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

“Materiais Significativos”– Opção 1 com Módulo 1 (13/05 – 14 AS 16:30h) – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  



 
 

                           
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Secretaria Municipal de Educação  
Divisão de Formação Continuada 

 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

“Materiais Significativos” e “Dialogicidade e Múltiplos Sentidos”–  
Opção 2 com Módulos 1 e 2 (12/06 e 27/06 – 14 AS 16:30h) – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

“Materiais Significativos” e “Dialogicidade e Múltiplos Sentidos”–  
Opção 2 com Módulos 1 e 2 (12/06 e 27/06 – 14 AS 16:30h) – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  

 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

“Materiais Significativos” e “Dialogicidade e Múltiplos Sentidos”–  
Opção 2 com Módulos 1 e 2 (12/06 e 27/06 – 14 AS 16:30h) – SALÃO NOBRE 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  
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