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Relato: No mês de junho de 2007, por ocasião do dia dos Namorados, realizamos junto aos alunos
do primeiro ano do Ensino Médio, uma oficina de poemas românticos. O sucesso das produções
nos motivou a criar um painel na escola para socializar os poemas. Não ficamos apenas no painel,
decidimos criar um jornal virtual para publicar os textos. O Blog surgiu como alternativa para
registrar, arquivar e divulgar os trabalhos feitos. Dessa forma, nos conectamos aos blogs educativos,
uma rede de professores blogueiros das mais diversas regiões do país. Os poemas foram
comentados e passaram a ser lidos. Esta experiência positiva, nos incentivou a continuar. Durante o
ano de 2008, realizamos muitas atividades com o auxílio da tecnologia. Os alunos leram livros,
produziram roteiros e filmes. Fizemos uma oficina no Sítio Trilha Verde, do biólogo, Prof. Gilson
José Figueiredo, que foi filmada e postada no blog. Os estudantes criaram uma art4e natural
inspirada nos bonsais japoneses, e este trabalho foi inscrito no FERA 2008. Com a criação do Blog,
houve um interesse maior na realização das atividades, melhorando em 99,9% a relação professor-
aluno. Várias versões do Romance Romeu e Julieta, foram produzidas e uma delas transformada em
filme.
O romance Ö Vampiro que descobriu o Brasil, foi roteirizado e transformado em vídeo - clip.
O Blog chamou a atenção de um repórter da Gazeta do Povo, que nos procurou durante as férias par
nos entrevistar. Dia 21 de janeiro de 2009, saiu no caderno de Educação a matéria "Professores
estão Plugados", destacando-se a nossa experiência com tecnologia.
O Blog pode ser visitado para a constatação dos trabalhos que lá estão arquivados.
Além do Ensino Médio, iniciamos em 2007, um trabalhos com alunos da SALA DE APOIO.
http://www.integrarsaberes.com


