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OFICINA: A ARTE DE ENSINAR, APRENDER E COMPARTILHAR 

 

A finalidade deste fragmento de texto é deixar um breve registro sobre as 
atividades realizadas, no formato de oficinas, no Centro Estadual de Educação 
Profissional Newton Freire Maia - CEEPNFM, em 11 de março de 2017. 
Antecipamos ao leitor que não é objeto destas poucas linhas a defesa desta ou 
daquela escola de pensamento, apenas compartilhar um momento de ensino 
aprendizagem e as potenciais transformações nos sujeitos inseridos neste 
processo. 

Os Alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente, subsequente ao Ensino 
Médio ou Pós médio, desenvolveram no segundo sábado de março/2017 oficinas 
temáticas de: Compostagem, Hidroponia e Análise de acidez. Os professores 
regentes das oficinas, na ordem apresentada, foram: Professora Regina Soares, 
Professor Eleandro Stresser e Professor Araí Baggio. 

Os alunos matriculados no primeiro, segundo e terceiro períodos escolheram 
a oficina no ato da inscrição e não estavam condicionados ao período de 
escolaridade em curso. Desta forma, além da realização das atividades propostas 
em cada segmento tal encaminhamento permitiu maior integração entre os alunos, 
bem como, troca de experiências na construção do conhecimento. 

Desta forma as oficinas contribuíram, de forma efetiva, para ressignificar o 
ensinar, aprender e compartilhar. Três ações que coexistem em cada sujeito e são 
evidenciadas, quando a proposta de construção do conhecimento valoriza o aluno 
protagonista. Tal protagonismo passa pelo Professor que desempenha um papel 
indispensável neste processo. E a Arte da oficina reside no fato de deixamos um 
pouco de nós no outro e nunca afastarmos sem as “digitais” do outro em nós. 

Naziel de Oliveira: Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente 
Subsequente, Coordenador e Supervisor de Estágio. 
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