
Olá, professora, 
Olá, professor!

Temos novidade para você!

A partir da experiência de sucesso do
Programa Vem pra USP!, estamos
lançando o projeto Hub USP na Escola.
Trata-se de uma proposta inovadora
voltada exclusivamente aos professores,
coordenadores e dirigentes do ensino
médio da rede pública estadual paulista.
O objetivo é oferecer conteúdo e
ferramentas que contribuam para o
aprimoramento da rotina didática e para
o avanço da escola pública e de seus
agentes. Este boletim é a primeira de
uma série de ações.

Iniciamos um novo período, com esperança
e boas expectativas. Os desafios do ano que
encerrou-se foram superados com parceria
e união. Nós, do Programa Vem pra USP!,
reconhecemos sua colaboração e esforço,
fundamentais para o êxito da Competição
USP de Conhecimentos. Ajustes no
cronograma foram necessários, e a
premiação dos professores acabou ficando
para março deste ano. Um nova edição da
CUCo vem aí... Esperamos contar, mais uma
vez, com seu apoio. 
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HUB USP na escola

               O
 termo "Hub" é originário da 

área de informática e significa

concentrador de conexões e ponto 

de compartilhamento de informações. 

Nesse sentido, alguns exemplos já

conhecidos são Hub de Inovação, 

Hub de Negócios e Hub Aéreo.

UM NOVO ANO
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professores em decorrência das
mudanças em suas atividades
profissionais no período de isolamento
social. Os resultados do estudo
nortearão as orientações aos mestres, a
fim de minimizar impactos negativos em
sua saúde vocal. Saiba mais ouvindo a
entrevista com a professora Kátia Nemr,
da Faculdade de Medicina da USP.

Queixa escolar,
a USP pode ajudar

Pesquisadores do Instituto de Psicologia
da USP do campus Butantã, em São
Paulo, desenvolveram trabalho de
pesquisa que resultou no livro
Orientação à Queixa Escolar, que está
disponível gratuitamente neste link. O
livro pode ser acessado integralmente
na versão e-book ou separado por
capítulos, para facilitar a busca por
temas específicos.
Para saber mais, leia a matéria
produzida pelo Jornal da USP.

A Terra vista pelo buraco da
fechadura. Uma apostila para
professores do Ensino Médio

O objetivo do material, desenvolvido por
professores da USP, é ajudar a entender
o que é Geofísica. De forma bastante
didática, os autores falam sobre a forma,
as camadas e as dimensões da Terra...
terremotos, vulcões e ainda propõem, no
final, atividades práticas para serem
realizadas com os alunos. Acesse e
descubra muito mais.

Pesquisa: impactos do ensino a
distância na voz de professores

Com a pandemia de covid-19, o ensino a
distância mudou hábitos e dinâmicas já
conhecidas de sala de aula. Atentos a
isso, pesquisadores vão analisar
possíveis impactos na voz dos

Notas Rápidas
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Novo site Vem pra USP!

Está quase pronto. Em
breve, mais conteúdo
para você e 
seus alunos.

https://orientacaoaqueixaescolar.ip.usp.br/wp-content/uploads/sites/462/2020/10/Livro-OQE.pdf
https://www.iag.usp.br/~eder/a_terra_pela_fechadura.pdf
https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisa-analisa-impactos-do-ensino-a-distancia-na-voz-de-professores/
https://jornal.usp.br/universidade/o-que-fazer-com-as-queixas-da-escola-e-book-orienta-novas-abordagens/
https://www.youtube.com/vemprausp
http://instagram.com/vemprausp
https://www.facebook.com/vemprausp


A ideia central era mostrar que 
a Física não é só fórmula

A ideia central era mostrar que 
a Física não é só fórmula

É com alegria que apresento este espaço 
de troca de experiências às nossas
professoras e aos nossos professores da
rede pública de ensino. Aqui vamos falar do
que acontece na sala de aula. Não é um
espaço somente para experiências de
sucesso com seus alunos. É para ser plural,
abrangente e acolhedor. 

Quero começar falando de uma experiência
em sala de aula quando lecionava no
ensino médio. Isso foi nos anos 80. Tenho
várias lembranças - algumas muito boas,
outras nem tanto. Eu era professor de
Ciências (ensino fundamental) e de
Matemática e Física (ensino médio). 

Em uma aula de Física, resolvi fazer o 
experimento de um pêndulo simples. A
ideia central era mostrar que a Física não é
só fórmula, mas que ela está presente em
nosso dia a dia de diferentes maneiras. 
Fiz o pêndulo com um pedaço de barbante
e usei o próprio apagador como massa.
Amarrei o apagador... e pronto. Estava com
tudo o que precisava.

Com balanço ritmado, fiz o pêndulo simples
iniciar o seu vaivém. Iniciei e fiz silêncio.
Com o balançar, o barulho na sala foi
cessando e, então, pude explicar a Física
por trás daquele rudimentar experimento.
Também foi interessante fazer os alunos
enxergarem a ação da resistência do ar, por
exemplo. O resultado foi muito positivo e, a
partir daí, procurei fazer outras
demonstrações, antes de iniciar o ensino
formal do conteúdo. Uma atividade simples,
no entanto, que deu muito resultado. É uma
experiência de tempos antigos, mas que
guardo com carinho até hoje.

Sejam todos acolhidos neste espaço do
Boletim Hub USP na Escola - Conectando o
ensino médio à universidade.  Aguardamos
ansiosos pelo relato de suas experiências
antigas ou novíssimas!

Prof. Antonio Carlos Hernandes 
Vice-reitor da USP e 
Coordenador Geral do Vem pra USP!
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Participe desta seção, enviando seu texto (até dois mil caracteres com espaço) para o e-mail
vemprausp@usp.br (Assunto: Compartilhando Experiências), com nome completo, escola e cidade.

https://www.youtube.com/vemprausp
http://instagram.com/vemprausp
https://www.facebook.com/vemprausp

