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Leitura e Tecnologia no Blog Ensine I9
Tags: 5ªcre, blogdeeducadores, educopédia.

Tânia Regina de Almeida é professora da Rede Municipal e educopedista. Amante da
educação e eterna aprendiz de seus alunos, ela acredita que as diferenças são

responsáveis pelos movimentos do mundo e, também, que através da leitura e da
tecnologia construiremos um mundo melhor, como veremos no Blog Educacional Ensine

e I9 de sua criação.
 

 

 

 

Lotada na EM Maestro Pixinguinha, a Prof.ª Tânia Regina Pinto de Almeida é regente das
turmas de 6º e 9º anos de Língua Portuguesa e do 6º ao 9º anos de Língua Inglesa na mesma
escola. Sua matrícula é recente, desde 2011, e, além de atuar como Regente de Turma é
Revisora da Plataforma Digital Educopédia de aulas de Língua Portuguesa.
 

Formada pela UERJ em Língua Portuguesa e Inglesa desde o ano de 1985, deu aulas em
escolas particulares, em cursos de idiomas e no em escola do Estado do Rio de Janeiro até
março do ano passado, quando saiu para assumir as duas matrículas no município do Rio de
Janeiro.
 

A professora fez Especialização em Língua Portuguesa no ano de 2007, UERJ, e em 2010
entrou para o Mestrado, também na UERJ, sobre a orientação da Prof.ª Dª Maria Teresa
Tedesco Vilardo Abreu.
 

No ano de 2011, publicou um artigo na Revista Interacções, Portugal, sobre leitura e educação
junto com a Cátedra da UNESCO e sua Orientadora da UERJ. As duas professoras foram
chamadas pelo Prof. Dº Cândido Alberto Gomes, da UNESCO, para serem editoras convidadas
desta edição que está no site http://www.ed.conpet.gov.br/br/converse.php , até agora com mais
de 234 acessos.
 

Neste ano, 2012, terminará o mestrado com a defesa da dissertação marcada para o final de
março, tendo como tema “Os referentes como construtores metafóricos dos personagens em As
Aventuras do Capitão Cueca”, de Dav Pilke.
 

O começo do Blog Educacional Ensine e I9
 

“Tudo começou com a vontade de ter um meio de comunicação que mostrasse tanto as minhas
experiências profissionais quanto as notícias que giravam pelo mundo.
O Blog Educacional Ensine e I9 que, em menos de um ano, se tornou exemplo para alguns e
favorito para muitos, foi o meu maior presente de 2011!

A combinação dos resultados de trabalhos e projetos educacionais com a interatividade e
rapidez com que as notícias circulam pelas redes, tornaram o blog multifuncional - onde alunos
e professores podem se interar com as melhores notícias selecionadas e comprovar os feitos de
uma educação de qualidade! Como professora da Rede Municipal e fã da Era da Informática,
tive a decisão de aderir ao Blog, como meio digital de troca de amizades, interesses e
realizações!", relata a professora Tânia Almeida.
 

No blog Ensine e I9 existem vários momentos de intensa produção textual, de literatura e
Poesia.

Podemos citar alguns deles: decisão de organizar as turmas em grupos de, no máximo, quatro
alunos cada um; os trabalhos eram passados, escritos e reescritos, para aprenderem com suas
falhas a solucionar problemas na escrita, geralmente, utilizando o quadro-branco, em sala de
aula, e em grupo; para que a inibição de falar em público diminuísse, fez de suas aulas grandes
reuniões, onde cada grupo expunha algo, sobre o tema escolhido: desenhos, redações ou
maquetes; com a participação de todos começou a fazer passeios através da internet por
lugares como: a Grécia antiga, o nordeste brasileiro, a lei Maria da Penha, o Projeto Gota d’
água e muitos outros.

Segundo a professora Tânia Almeida, todos os trabalhos realizados por ela sempre tiveram a
ajuda da coordenação e direção da EM Maestro Pixinguinha, que nunca resistiram a nenhuma
forma de assistir e incentivar o que a tecnologia tinha de bom a oferecer; neste ano de 2012, no
Carnaval, a turma 1602, criou o Samba da Pixinguinha.
 

Período que aconteceu um baile em comemoração; o trabalho com jornal, com letras de música,
com desenhos e acontação de histórias e criação de livrinhos, fizeram com que os alunos
aumentassem sua autoestima e seu desenvolvimento, tanto na leitura quanto na escrita; a
presença, de um pequeno Robô EdRobô , patrocinado pela Petrobrás e a Conpet, no blog,
conversando com todos sobre ecologia e preservação da natureza, veio ainda mais aproximar
alunos e professores deste método educacional fabuloso e de grande valia, aos alunos que
vêem com muita alegria seus trabalhos expostos e seus desenhos valorizados; não poderia
deixar de mencionar a Educopédia, que foi a grande aliada nas aulas de língua portuguesa e
nas de língua inglesa quando, junto aos livros LF Educacional, completaram o sucesso
pedagógico e educacional desenvolvido, tanto em sala de aula, quanto no blog: hoje com mais
de 1.300 acessos; por último, a professora menciona que pelo mérito de seus alunos e pelas
notas alcançadas e com o apoio integral da diretora da Cultura Inglesa, filial Madureira, Prof.ª
Adélia, conseguiu para cinco alunos seus, bolsa de estudo integral durante três anos no curso
básico, sem pagar nem mesmo o material didático que usam.
 

O Blog Ensine I 9 veio ratificar e coroar de ouro todas essas realizações de 2011 e do início de
2012.
 

Por isso, a mensagem do I9 para 2012 é a citação do educador Rubem Alves: "Não haverá
borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses".
 

 

 

 

 

 

“Aceite os desafios e contribua para uma educação mais igualitária, eficiente e moderna”,
finaliza a Prof.ª Tânia Almeida.
 

Viva a tecnologia a favor da educação!
 

Visite o blog da Profª Tânia Almeida: http://i9suasaladeaula.blogspot.com/
 

 

Gotou dessa publicação? Então comente!

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus alunos? Então,
escreva para nós, clicando SOBRE NÓS.

 

 

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca / 5ªCRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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Comentários

Amei sua postagem Regina. Já estou seguindo o blog.

Postado por Fatima Lucia Braga em 13/03/2012 00:47

É isso mesmo: a tecnologia a favor da educação! As crianças e os jovens agradecem e aprendem mais dessa forma!

Postado por Roberta Vitagliano em 14/03/2012 07:00

Parabéns Regina pela excelente postagem! Parabéns Tânia pelo Blog!

Postado por Sarita em 14/03/2012 22:08
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