
        Dos Tempos  
    Da Minha Escola  ao Tempo 

da Nossa Escola no Unibh 



Dayse 



Eliurde 



Renato 



Consolação 



Verônica 



Foi tão bom que dá até vontade de relembrar...  
Anos  60 ... 70 .... 



A Sala de Aula 



O início de um aprendizado constante 



Em meio as responsabilidades do aprendizado, também havia tempo para 
ser criança e nascia o nosso primeiro contato com a nossa futura Profissão  





A admissão para o ginásio: 
 No caminho do aprender... aprender a ensinar... E aprender... 



E mergulhamos nos livros 
The book is on the table... 



Nossa Tecnologia de Ponta 



E vimos que nosso esforço valeu tanto a pena que nunca 
mais quisemos parar de aprender! 

Donizetti 



É que essa mistura de 
passado e presente nos 

tornou mestres e 
doutores.  Ensinando 

aprendemos a 
aprender todos os dias, 

deixando o futuro 
enriquecer nossas 

saudosas lembranças. 



Deixamos as carteiras e assumimos  a sala  de  aula 
como professores 



 
Oficina Semana da Pedagogia 

maio2013 
 

 

1.                  

Parabéns á todos que participaram. 
RESPOSTA 

2.                  

 Construímos nossa prática na prática com nossos alunos 

http://unibhpedagogia.wordpress.com/2012/05/23/semana-da-pedagogia-23-a-2505-2012/?replytocom=529
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O nosso Google se modernizou e hoje também estamos online 



As Novas tecnologias invadiram nossa sala de aula como 
um novo recurso da educação. 



O tempo passou  e  ficaram as boas lembranças, a 
nossa nostalgia, porque os bons tempos ficam 

eternizados na nossa memória. 
Os novos tempos são  o nosso reflexo do ontem, 
são as nossas conquistas diárias e realizações de 

vida e também são bons.  
Nos fazem ver o que passou e sentir  orgulho  do 

privilégio de ter saudades. 



Música: Everybody ´s Talki ´n – Nilsson 
 

Adaptação: “COISAS DA  ESCOLA DE ANTIGAMENTE” 
 

Aline Meirelles (bolsista do Grupo de Pesquisa do Unibh 
- Educomuni) 

Nali Rosa S. Ferreira (Professora do Unibh) 
 

setembro 2013 


