
Estratégias de Ensino 

Monastério 
 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

1. Selecione um estímulo para discussão 

Selecione o texto ou imagem que pretende utilizar como estímulo inicial da 

discussão e cole-o no centro de uma cartolina, deixando bastante espaço nas 

laterais para que os alunos possam escrever e dialogar por escrito. 

 

2. Preparar os Alunos 

Informe à classe que esta atividade será realizada em silêncio. Toda a comunicação 

deve ser feira por escrito. Os alunos devem ser informados de que terão tempo 

para falar em duplas e em grupos posteriormente. Leia todas as instruções no início 

para que elas não façam perguntas durante a atividade. Além disso, antes do início 

da atividade, o professor deve perguntar aos alunos se eles têm perguntas, para 

O silêncio está presente em todas as culturas como ferramenta especial de concentração. Na 

cultura yorubá, o iniciado para se tornar Babalorixá tranca-se por algumas semanas em um 

quarto, a sós e em silêncio; do mesmo modo, os yanomami se agradam do silêncio que permite 

ouvir com a alma os sons da floresta. No ocidente, monges cristãos e budistas fazem voto de 

silêncio como maneira de se concentrar nos próprios pensamentos, nos textos das orações e nos 

cantos religiosos.  

A estratégia de discussão que propomos usa o silêncio e a escrita como ferramentas para ajudar 

os alunos a explorar um tema em profundidade. Nela, os alunos escrevem suas respostas a um 

estímulo colado no centro de uma grande folha de papel. Ao escrever, o aluno pode pensar com 

mais calma e precisão, e a leitura da opinião dos colegas lhe oferece a oportunidade de se 

concentrar nas opiniões dos outros.  

O cartaz produzido, servirá como um registro visual dos pensamentos e perguntas dos alunos, aos 

quais você pode se referir posteriormente no decorrer do projeto.  

Você pode usar essa estratégia para envolver os alunos que não têm tanta probabilidade de 

participar de uma discussão verbal e para ajudar motivar o diálogo entre os colegas de 

classe. Depois que eles participam dessa atividade várias vezes, o conforto, a confiança e a 

habilidade dos alunos em usar esse método aumentam. 

 



minimizar a chance de os alunos interromperem o silêncio quando a atividade 

começar. Você também pode lembrar os alunos de suas tarefas quando eles 

começam cada nova etapa. 

 

3. Os alunos leem o texto ou visualizam a imagem e comentam por escrito 

Cada grupo recebe sua cartolina com o estímulo centralizado e um marcador ou 

caneta para cada aluno (melhor se forem canetas coloridas, para facilitar a 

visualização das diferentes opiniões). Os grupos leem o texto ou visualizam a 

imagem em silêncio. Após a leitura eles devem comentar o texto e fazer perguntas 

uns aos outros apenas por escrito no cartaz (sem falar, apenas escrever). A conversa 

por escrito deve começar no tópico do texto, mas pode se dispersar para onde os 

alunos a levarem. Se alguém do grupo escrever uma pergunta, outro membro do 

grupo deverá respondê-la também escrevendo no cartaz. Os alunos podem 

desenhar linhas conectando um comentário a uma pergunta específica. Certifique-

se de que os alunos saibam que mais de um deles pode escrever no cartaz ao 

mesmo tempo. O professor pode determinar a duração desta etapa, 

 

4. Os alunos comentam os cartazes de outros grupos 

Ainda trabalhando em silêncio, os alunos deixam seus grupos e “passeiam” pela 

sala lendo os outros cartazes. Os alunos trazem seu marcador ou caneta com eles e 

podem escrever comentários ou outras perguntas para refletir. Novamente, o 

professor pode determinar o período de tempo para esta etapa com base no 

número de cartazes e no seu conhecimento dos alunos. 

 

5. Os alunos retornam ao cartaz do próprio grupo e o silêncio é quebrado.  

Os grupos se reorganizam em seu próprio cartaz. Eles devem observar os novos 

comentários escritos por outras pessoas e podem ter uma conversa verbal 

espontânea sobre o texto, seus próprios comentários, o que leram em outros 

trabalhos e os comentários que seus colegas escreveram para eles. Nesse ponto, 

você pode pedir aos alunos que retirem seus cadernos pessoais e registrem uma 

pergunta ou comentário que se destaque para eles. 

 

6. Discuta em classe 

Finalmente, discuta o processo com o toda a sala. A conversa pode começar com 

uma pergunta simples, como "O que você aprendeu ao fazer esta atividade?" É a 

hora de aprofundar o conteúdo e usar as ideias dos cartazes para estimular a 



 

conversa entre os alunos. A discussão também pode abordar a importância e a 

dificuldade de permanecer em silêncio e o nível de conforto dos alunos com esta 

atividade. 

 

Modelo de cartaz produzido na dinâmica 

Fonte: Facing History and Ourselves Project (2019) 

 

 

 


