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             Treinamento para Professores de Língua Portuguesa 

 
 
MAPAS DA AULA 00 
 
Os mapas mentais do Curso Lógica Gramatical são divididos em dois segmentos: 
 
1. Mapas do Professor 
Mapas mentais com os conteúdos metodológicos, para que você tenha uma síntese do conteúdo da aula para 
os momentos em que precise revisar a metodologia utilizada. 
 
2. Mapas do Aluno 
Mapas mentais para o professor usar como guia em sala de aula ou em cursos EAD ou utilizem para 
desenvolver aulas personalizadas. 
 
Atenção 
 
O que é um mapa mental? 
R= Um mapa mental. Mental! Que está em sua mente! 
 
Não confunda a imagem desenhada (em foto) com um mapa mental. 
De nada adianta um mapa desenhado que você não poderá consultá-lo numa prova, numa aula... 
Um mapa mental é desenhado em sua mente! 
É você quem cria seu próprio mapa mental. Você deve observar a imagem, entender o processo utilizado (por 
que está neste canto? por que está grifado? Isso é um símbolo?) e depois deve criar o mapa em sua mente. 
Pode até fechar os olhos. Redesenhe a imagem em sua mente.  
Claro que você pode sempre consultar a imagem. Mas sempre tente fixá-la em sua mente. 
Não se faz isso “olhando a imagem e criando seu mapa mental”. Não! 
Fazemos assim: 
Olhamos para a imagem e analisamos seus detalhes. 
Fechamos os olhos. 
E recriamos o mapa. 
Aos poucos, a imagem mental ficará mais nítida que a imagem da foto! 
 
Os Mapas Mentais podem também ser utilizados como roteiros de aula. 
 
Nesta aula 00, teremos apenas Mapas do Professor, já que não trabalhamos com conteúdo regular, mas com 
exemplos para explicar a metodologia. 
 
 
 
Seguem os mapas. 
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Princípios da Lógica Gramatical 
 

 
Imprima ou desenhe seu mapa físico! 

 
Sequência Lógica 
 
1. Apresentamos a realidade do fato.  
2. Conduzimos o aluno a perceber suas características e propriedades. 
3. Só então apresentamos com um conceito simples e perfeito que sintetize o fato. 
4. Em seguida, ampliamos o conceito. 
5. Finalizamos com os raciocínios pertinentes. 
 

 
Imprima ou desenhe seu mapa físico! 

Mapas do Professor 


