
DIÁRIO DE UM CANDIDATO   
AULAS PRÁTICAS CATEGORIA B –  

NOTAS PEDAGÓGICAS 
Maria Olma – Direitos Reservados 

Reprodução proibida sem autorização expressa 
 
 
Nota  
Esse diário não tem a pretensão de servir como modelo a ser 
seguido, mas como subsídio de consulta e de reflexão para o 
trabalho pedagógico do instrutor, tenha ele vasta experiência 
no ensino ou esteja iniciando nessa área. 
Nosso intuito é ajudar a qualificar o processo ensino-
aprendizagem das aulas práticas. 
 
Acreditamos ser um trabalho inédito, uma vez que desconhecemos que alguém 
tenha realizado relatos pedagógicos sistemáticos semelhantes. 
 
Perfil pessoal da candidata 
1. Idade – 35 anos. 
2. Nível de escolaridade – 5ª série do Ensino Fundamental. 
3. Parou de estudar aos 10 anos de idade. 
4. Profissão: dona e casa e auxiliar de serviços domésticos. 
5. Como dona de casa, é responsável pela manutenção doméstica e por 

atender ao marido e aos dois filhos homens; como auxiliar de serviços 
domésticos, é responsável semanalmente pela manutenção de cinco 
apartamentos. 

6. Sai de casa às 7h da manhã e só volta à tarde. 
7. Está se habilitando por necessidade em relação ao trabalho e à família. 
8. Tem internet em casa, mas quase não usa. 
9. Aproveita os horários de deslocamento no transporte coletivo para fazer as 

leituras de reforço de aprendizagem das aulas práticas. 
 
Perfil de aprendizagem da candidata 
1. Realizou aulas em simulador de direção e veio com o seguinte parecer do 

instrutor: aluna com dificuldade nas trocas de marchas e conversões. 
2. Nunca dirigiu veículo. 
3. Tem boa vontade de aprender. 
4. É calma e tranquila. 
5. Ritmo de aprendizagem: lento, mas seguro. É capaz de captar com certa 

facilidade as informações, mas apresenta dificuldade de executar várias 
ações psicomotoras ao mesmo tempo (acionamento dos pedais, engate de 
marchas, posicionamento do veículo para conversões, acionamento do freio 
estacionário...) 

 
Linha pedagógica utilizada para o processo ensino-aprendizagem 
Nesse processo, parte-se do conhecimento da aluna, e a construção de novos 
conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades respeita as 
dificuldades apresentadas, exigindo para a aprendizagem o estritamente 



necessário para o momento. Nova habilidade somente será exigida a partir da 
superação da aquisição da habilidade pré-requisito anterior. 
Por exemplo, para fazer uma conversão à direita, inicialmente realizá-la 
objetivando apenas o domínio dos pedais e  o controle do volante da direção.  
O posicionamento correto do veículo na conversão e o acionamento do pisca, 
só passarão a ser exigidos após a aluna apresentar o domínio dos pedais e o 
controle da direção. 
 
Só é possível aprender algo se tivermos a base de outra, exatamente como se 
constrói uma parede de tijolos. 
 
Manual para consulta e reforço de aprendizagem 
Para consulta e para reforçar a aprendizagem, a 
candidata utilizou o Manual MINHAS AULAS 
PRÁTICAS – Categoria B – APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA – Editado e comercializado por Editora 
Águia – Porto Alegre – 51.3344.5616 – 
www.editoraaguia.com.br ou  – 
http://www.editoraaguia.com.br/detalhes/index/57/Minhas+aulas+pr%C3%A1tic
as+-+Categoria+B com produção intelectual de Maria Olma. 
 
O vídeo relativo ao manual pode ser acessado também em 
http://migre.me/jRE3G 
 
Resumo das aulas 
Aula 01 – contato inicial – conhecimento do veículo – arrancada e parada 
Aula 02 – arrancada e parada 
Aula 03 – conversões à direita em terreno plano 
Aula 04 – conversões à direita em terreno plano 
Aula 05 – conversões à direita em terreno plano 
Aula 06 – conversões à esquerda em terreno plano 
Aula 07 – conversões à direita e à esquerda 
Aula 08 – parada em aclives 
Aula 09 – percurso em 3ª marcha e redução 
Aula 10 – marcha à ré 
Aula 11 – baliza – primeiros movimentos 
Aula 12 – baliza 
 
 
 
 

e-mail 
mariaolmadc@gmail.com 

Links para vídeos 
https://www.youtube.com/user/mariaolmavideos 

https://www.youtube.com/user/minhasaulaspraticas 
Link eslaides – 

http://pt.slideshare.net/mariaolma 
Link para internet 

www.editoraaguia.com.br/instrutor 
blog 

www.mariaolma.com.br 
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