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Apresentação
É com grande satisfação que apresentamos mais um livro escrito pelos educadores da EPG Gianfrancesco Guarnieri. Compreendemos que os saberes acerca do trabalho do educador são
construídos paulatinamente ao longo de sua trajetória dentro
de sua escola de atuação. Entendemos também que as crianças
aprendem não somente o currículo selecionado, mas que o currículo oculto possui um peso forte na formação dos pequenos.
Isto posto, a forma como a escola está organizada, em todos os
seus aspectos, impactará diretamente na forma como os docentes realizarão seus trabalhos e como os alunos aprenderão.
Espaços destinados à formação docente, organização das salas,
do currículo e até mesmo organização financeira são aspectos
que influenciam tanto na aprendizagem dos alunos, quanto na
dos professores.
Quando dizemos que os professores aprendem dentro da escola, nos referimos necessariamente ao conjunto de práticas,
trocas e aprendizagens que são realizadas neste espaço e que
nem sempre são abordados na formação inicial dentro dos cursos de graduação. Sabemos que a formação permanente se torna
necessária, visto que os saberes teóricos aprendidos anteriormente não são suficientes para que o professor conquiste uma
prática reflexiva e emancipatória. Tendo esta necessidade em
vista, como podemos fazer com que nossos docentes reflitam e
repensem suas práticas diárias? Qual o papel da equipe gestora
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na formação permanente? Essas reflexões e mudanças de práticas impactam diretamente na aprendizagem das crianças?
Estes questionamentos nos levaram a publicar nossa terceira
obra. Acreditamos que docentes bem formados estão mais preparados para lidar com toda a diversidade encontrada nas salas de
aula. A escola, ao contrário do que muitos pensam, é um local de
diversos tipos de aprendizagens , onde professores e educandos
paulatinamente aprendem e ensinam em um processo mútuo.
Com o intuito de trabalhar com a formação continuada de professores, mais uma vez nossos educadores foram desafiados a escrever e refletir sobre suas práticas cotidianas. Este livro é o fruto
de práticas reais, onde educadores e gestores puderam repensar sobre seu trabalho. Concordamos com afirmação de Freire,
que postula que: “ Na formação permanente dos professores, o
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2002, p.43 e 44).
A escolha de registrar nossas práticas como ferramenta de formação docente, não aconteceu por acaso: a escrita é um processo de
transcrição histórica, onde o sujeito se torna protagonista, tendo
em suas mãos, o poder de modificar sua realidade ativamente.
O livro intitulado “Valores sociais e ambientais na perspectiva do respeito, autonomia e responsabilidade”, trará experiências e reflexões vivenciadas por gestores e educadores, acerca
do trabalho cotidiano que é realizado na EPG Gianfrancesco
Guarnieri e está organizado em seis capítulos.
No capítulo 1, “Valores ambientais e sociais na perspectiva do
18
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respeito, autonomia e responsabilidade: a ressignificação dos
tempos e espaços” abordaremos a importância dos tempos e
espaços na escola, ressaltando como a organização destes é primordial para a conquista de práticas exitosas. Trará as bases
das concepções teóricas que regem nossa prática diária.
No capítulo 2 “O trabalho do professor coordenador pedagógico no acompanhamento da avaliação” , estudaremos sobre a
importância da avaliação em todos os seus aspectos.
O capítulo 3 “A adequação de verbas e seus usos nos espaços
educativos” trará reflexões acerca do uso dos recursos financeiros,
explicando ao leitor questões referentes às verbas e legislações,
algo necessário, que impacta diretamente no ambiente escolar.
O capítulo 4 traz ao leitor relatos de diversas ações pedagógicas
desenvolvidas pelos professores que atuam na EPG Gianfrancesco Guarnieri.
O capítulo 5 trará nossas reflexões a respeito do trabalho realizado ao longo do ano.
Esperamos que estas páginas possam encorajar a todos os educadores que buscam transformar a sociedade em mundo melhor.
Boa leitura.

Gisele Recco Tendeiro
Dezembro de 2017
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1. Valores ambientais e sociais na
perspectiva do respeito, autonomia
e responsabilidade: a ressignificação
dos tempos
Gisele Recco Tendeiro

Não é no silêncio que os homens se fazem,
mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.
Paulo Freire
1.1 - O papel do gestor escolar: democratizando as relações
e a organização dos tempos e espaços escolares
Questionamentos sobre uma escola democrática
Desde o ano de 2014 temos um compromisso firmado com nossa
Comunidade do Parque São Miguel: nossa missão é oferecer uma
educação de qualidade, pautada em princípios éticos e democráticos, visando uma verdadeira escola pública de qualidade. Sabemos que os inúmeros percalços políticos pelos quais a sociedade
brasileira vem passando nos últimos tempos afetam diretamente
as relações que são travadas na sociedade e na escola.
As vivências históricas deixam marcas profundas e muitas vezes, por causa disto, passamos a questionar o trabalho que
realizamos ao longo dos últimos anos. Será que este é o caminho para a construção de uma sociedade melhor? Quais são
as mudanças efetivas que realizamos com as crianças? O que
20
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realmente mudou? Por que muitas vezes não conseguimos enxergar mudanças? Não é incomum encontrarmos educadores
que acreditam que em uma escola Democrática os alunos já
estão maduros e prontos para trabalharem em sociedade. Que
conseguirão realizar todas as atividades sem quaisquer tipos
de conflitos dentro da sala de aula e que o trabalho será mais
fácil em virtude desta organização escolar. Ao longo de nossa
trajetória pudemos constatar que as coisas não são tão simples
assim. As crianças estão em processo de aprendizagem. Quando escolhemos determinado tipo de abordagem pedagógica,
esta influencia as relações que são travadas diariamente dentro e fora da escola.
Contudo, os resultados aparecem sucessivamente. Isto significa
que temos problemas como qualquer outra escola, sobretudo
no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais. A grande diferença é que em nossa Unidade Educacional, as pessoas
possuem direito a ouvir e serem ouvidas de maneira respeitosa
e que o diálogo é nossa principal ferramenta na resolução de
conflitos diários. Acreditamos que através da mediação é possível ensinar a ideia de não violência na escola. Esta se constitui
em um dos elementos para lutarmos contra os preconceitos, jogos de poder e conflitos que estão instaurados dentro de nossa
sociedade em uma perspectiva macro e na escola, em uma perspectiva micro.
Inicio nossa reflexão com uma frase emblemática do grande
educador brasileiro Paulo Freire. “Não há saber mais e saber
menos. Há saberes diferentes.” Esta frase , no mínimo é revolucionária para qualquer unidade escolar que esteja refletindo
sobre suas práticas pedagógicas. Isto porque durante séculos, a
escola supervalorizou alguns saberes em detrimento de outros.
21
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As aprendizagens valorizadas tanto pela escola, quanto pela sociedade dizem respeito aos conhecimentos formais, produzidos
cientificamente. Estes são diariamente cobrados em avaliações
internas e externas e as crianças são reavaliadas constantemente. Compreendemos que a escola é o local de perpetuação
e ensino/aprendizagem dos conhecimentos acumulados pela
humanidade e estes saberes não devem ser de modo algum menosprezados. Contudo, alguns outros simplesmente foram desvalorizados, ocasionando alguns problemas que são enfrentados
pelas escolas todos os dias.
Se tomarmos como base a teoria de J. Delors (2003) , que preceitua quatro pilares para a educação básica, compreenderemos
que não se faz educação sem : aprender a aprender, aprender a
fazer, aprender a conviver e aprender a ser.
Os dois primeiros pilares dizem respeito ao que comumente
conhecemos da escola. Saberes formais são cobrados a todo o
momento de diversas formas, sejam elas abstratas ou práticas.
Mas o “ aprender a conviver” e o “aprender a ser” não são valorizados ou ensinados dentro do currículo. Muitos educadores
acreditam que a boa educação “ vem de berço”. Esquecem-se,
contudo que dificilmente em qualquer outro lugar as crianças
não terão a oportunidade de conviverem com outras em grande escala , como na escola. Conforme foi dito anteriormente, os
pequenos estão em processo de aprendizado e o simples fato de
estar matriculada em uma escola que preceitua valores democráticos não fará seu comportamento mudar de modo instantâneo. A História da humanidade, sempre conflituosa, mostra
grupos supervalorizando suas próprias qualidades como forma
de dominar minorias ou outros grupos subjugados através da
22
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violência ou discriminação. Cabe sim à escola trabalhar saberes
relacionados aos Diretos Humanos que promovam o respeito,
a igualdade e o não preconceito nas relações e convivência diária. Mas como fazer isso? Como ensinar as crianças o “aprender a conviver”? E ainda: este tipo de saber modifica de fato a
vida desta pessoa de que modo?
Certamente não temos receitas prontas que responderão a todos
os anseios dos educadores. Repetimos que, como qualquer outra
escola, possuímos diversos problemas sérios que precisam ser
enfrentados de modo conjunto com outros setores da sociedade.
Mas é possível minimizar a violência e os efeitos nefastos desta
na vida das crianças ao menos dentro da escola. Isso só se torna
possível quando os aspectos pedagógicos organizacionais favorecem o trabalho em equipe em projetos comuns. Nossa proposta coaduna com a teoria defendida por Delors (2003): “... a
participação de professores e alunos em projetos comuns pode
dar origem à aprendizagem de métodos de resolução de conflitos e constituir uma referencia para a vida futura dos alunos, enriquecendo a relação professor/aluno.” (DELORS, 2003, p.99)
A compreendermos que o trabalho em equipe é uma das formas
encontradas para solucionarmos problemas conjuntos, valorizamos esta proposta organizacional e a cada dia experimentamos novas maneiras de trabalharmos em grupo valorizando a
convivência, o respeito, a autônima e a responsabilidade.
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1.2 - O Projeto Político Pedagógico e a Metodologia da
EPG Gianfrancesco Guarnieri
Entre os anos de 2014/2015 realizamos diversas discussões
com o grupo docente de nossa unidade sobre a metodologia
que definiria o trabalho pedagógico da EPG Gianfrancesco
Guarnieri para os próximos anos, como forma de constituirmos nossa identidade pedagógica de maneira sólida. Após
muitas discussões decidimos em comum acordo que a metodologia de nossa escola estaria pautada nas Modalidades Organizativas, conforme postula Nery (2009).
As modalidades organizativas apresentam vasta gama de possibilidades de organização do trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças. Além das sequencias didáticas, atividades
de sistematização, e atividades permanentes, privilegiamos a
Metodologia do Trabalho com Projetos, desenvolvidos dos 1º
ao 3º ano. Esta possibilidade educacional, correlacionada à afetividade e o ensino/aprendizagem, permite a organização de
grupos cooperativos, cria condições para que os alunos experimentem suas descobertas, desenvolvam confiança na própria
capacidade de aprender e refletir sobre os fatos que estão estudando.
A partir do terceiro ano, as crianças iniciam seus estudos com
a Metodologia de Roteiro de Estudos, descrita em nosso segundo livro (TENDEIRO e ANDRADE, 2017). As professoras, no primeiro semestre, utilizam as diversas modalidades
organizativas e a partir do segundo semestre, iniciam as
atividades com Roteiros de Estudo, para que as crianças comecem a se familiarizar com os processos de autonomia e pesquisa exigidos pelos quartos e quintos anos. Conforme já foi
24
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abordado, nosso trabalho pedagógico é construído progressivamente dentro de uma perspectiva democratizante. Acreditamos que todos os atores sociais devem ter voz nos processos
decisórios que envolvam a vida cotidiana das crianças. Através
das relações que são construídas dentro da escola as crianças
vão moldar formas de se relacionar com o mundo e com as
instituições.
A todo o momento fazemos discussões acerca do tempo nas escolas. Este é organizado e internalizado por gestores , professores e alunos e também está presente em documentos escolares, regimentos, normas sistemas avaliativos diários de classe
e uma infinidade de materiais que são utilizados diariamente,
com a finalidade de cumprirmos os tempos estabelecidos pela
burocracia escolar e garantir que haja organização produtiva
do tempo das crianças e educadores.
Sabemos que o planejamento do tempo é algo que faz parte
da função de professores e gestores e é essencial para garantir
que haja organização e pleno aproveitamento do trabalho pedagógico. Contudo, normalmente o que encontramos na maior
parte das escolas é a distorção do uso do tempo, ou seja, a
tentativa de fazer com que seres humanos se ajustem a ele,
distorcendo a finalidade da instituição. Concordamos com as
proposições de Lima (2012):
Se o objetivo da escola é promover a aprendizagem humana,
o critério fundamental deveria ser a organização do tempo de
forma que os indivíduos envolvidos sejam a prioridade e que,
portanto, a concepção de tempo acompanhe os processos de
aprendizagem e de ensino tal como eles ocorrem na espécie humana, evitando as rupturas criadas sempre que interrompemos
uma explicação, uma atividade, um processo de reflexão por
causa da forma rígida como o tempo é distribuído no dia-a-dia
na escola. (LIMA, 2012)
25
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Isto posto, o trabalho com Projetos e ou Roteiros de Estudo otimiza a organização do tempo, não dividindo-o de maneira artificial, possibilitando que as crianças tenham acesso ao conhecimento de forma interdisciplinar.
Isto porque, em nossa Unidade Educacional as crianças escolhem
os assuntos que querem estudar. No início de cada ano as professoras realizam assembleias de classe com suas turmas e levantam
os temas de principais interesses das crianças. Estes são votados
e os Projetos/Roteiros são construídos pelas educadoras de maneira coletiva. Além dos Projetos de classe, nossa escola também
possui os institucionais, voltados para a organização e uso coletivo dos espaços, conforme descreveremos abaixo:
Projeto Centro de Incentivo à Leitura
Acreditamos que a formação do pequeno leitor faz parte das
funções da escola. O ato de ler não deve estar associado somente às obrigações diárias de sala de aula, mas deve fazer
parte do cotidiano das crianças.
Visando atender a Lei Federal 12.244, promulgada em 24 de
maio de 2010, que prevê até o ano de 2020 a criação de bibliotecas escolares em todas as unidades educacionais do país,
criamos em nossa Unidade o Centro de Incentivo à Leitura
“Mundo da Lua”. Todos os livros deste espaço estão catalogados no sistema CIL ( Centro de Incentivo à Leitura) e as
crianças podem realizar empréstimos semanais, que são registrados pelo sistema. Cada criança possui uma carteirinha com
fotografia e os atrasos e empréstimos são regularmente monitorados. Além dos empréstimos dos livros, as crianças também podem usar os espaços para aulas de leituras, organizadas
pelos professores regentes.
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Projeto Jornal
Anualmente publicamos as produções textuais dos alunos da
EPG Gianfrancesco Guarnieri. Os gêneros textuais, que são
trabalhados ao longo do ano são revisitados e as crianças podem rever seus trabalhos e escritos publicados. Levando em
conta a função dialógica da linguagem, acreditamos que o jornal escolar é uma das maneiras possíveis de explicitarmos as
produções textuais que são realizadas dentro da escola, algo
imprescindível ao trabalho pedagógico.
Horta Escolar Ecológica e alimentação saudável
Sabemos que na atualidade o ser humano vive inúmeros problemas relacionados ao não cuidado com o meio ambiente. O
consumo excessivo, que gera a poluição ambiental aliada à
desconexão com a Natureza das novas gerações , promove
uma série de agressões ambientais que já podem ser sentidas.
Se a escola é um lugar de discussões sobre a vida e a sociedade, a Educação Ambiental deve estar na pauta de assuntos
relevantes a serem estudados. Compreendemos que ela é uma
ação educativa, social e intencional, que proporciona ao sujeito
a construção de valores, conhecimentos, habilidades e competências que são voltadas à conservação do meio ambiente.
De acordo com documentos da Conferência Sub-regional de
Educação Ambiental para a Educação Secundária:
A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual
a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua
realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem
entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma
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prática que vincula o educando com a comunidade,
valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais,
desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes
necessárias para dita transformação. (Conferência Sub
-regional de Educação Ambiental para a Educação
Secundária,1976)

Pequenas ações diárias resultam em crescimento da consciência e da responsabilidade e por isso devem fazer parte do
currículo do Ensino Fundamental. Isto porque as crianças
devem compreender que a preservação e o cuidado com o
meio ambiente devem ser realizados diariamente, a começar
pela sua própria realidade. Uma das maneiras de trazer essa
discussão para o dia a dia foi a criação e o desenvolvimento
de uma Horta Escolar Ecológica. O termo ecológica advém
da forma como os insumos serão utilizados, ou seja, uma
Horta Escolar Ecológica não deve conter nenhum tipo de
pesticida ou adubo químico, “[...] fazendo o uso da terra de
forma sustentável, o que significa regenerar e conservar
o solo e a paisagem vegetal, ter o conhecimento da relação
entre o solo, planta ambiente e implantar uma diversidade de
cultivos.” (PENTEADO, 2010, p.7)
O Projeto teve como objetivo sensibilizar os alunos de que a
vida humana depende do ambiente, promovendo uma educação cidadã. No ano de 2017 as turmas dos 4º anos A, B, C e
o 5 º ano A encabeçaram o Projeto Horta Escolar. Antes de
iniciarmos a construção da Horta de nossa escola, começamos
discutindo o que poderíamos fazer em relação aos adubos e
conversamos sobre o problema dos pesticidas na alimentação
humana. Uma das formas encontradas para o problema foi a
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organização de uma composteira pedagógica de minhocas californianas, que produziram o adubo para a Horta.
Além das discussões sobre meio ambiente e produção de alimentos de forma sustentável, o Projeto resultou em diversas
discussões com as crianças envolvidas sobre a necessidade de
termos uma alimentação saudável, rica em vegetais, conforme
recomendações da OMS.
A pequena produção de alimentos realizada na Horta foi dividida para consumo entre as crianças.
Projeto Música
Em parceria com a SECEL, pudemos realizar o Projeto Música.
Este, encabeçado pela Divisão Escola 360 procura trazer atividades culturais para as U.Es envolvidas.
Na EPG Gianfrancesco Guarnieri são ministradas aulas teóricas de música pelo maestro Vanderlei Bancci, assim como aulas
técnicas de violino, percussão e canto coral. As aulas ocorrem
após o horário de aula regular, ampliando em uma hora a estadia da criança dentro da escola.
As aulas de música proporcionam aumento da concentração e
foco, proporcionam o conhecimento de outras culturas, desenvolvem a memória e a expressão corporal das crianças, além do
desenvolvimento da Linguagem Musical. As aulas aconteceram
às segundas e quartas feiras e o Projeto resultou na formação
de uma Fanfarra e de uma banda musical, que se apresentou
em dois grandes eventos: no Aniversário de Guarulhos, (dia 8
de dezembro) e no Feriado de Sete de Setembro. A banda Musical é
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composta por alunos da EPG Gianfrancesco Guarnieri, da EPG Ione
Gonçalves e alunos do CEU Parque São Miguel. Além das aulas regulares de música, aos sábados aconteciam ensaios conjuntos e aulas
técnicas no CEU Parque São Miguel.
Projeto Capoeira com o Grupo Restaur’arte
No ano de 2017 o grupo Restaur’arte, em parceria com a EPG Gianfrancesco Guarnieri iniciou aulas de capoeira em nossa Unidade escolar, que são oferecidas gratuitamente para a Comunidade do Parque
São Miguel e para os alunos que aqui estudam.
As aulas são organizadas pelo professor Daniel e ministradas por outros profissionais em sistema de rodízio. A Capoeira, como toda arte
marcial promove a disciplina, o foco eos benefícios de uma prática esportiva, associada ao aprendizado da cultura brasileira. As aulas aconteceram às terças e sábados nos ano de 2017.
Ambientes acolhedores
Acreditamos que a aprendizagem deve ocorrer em um ambiente acolhedor. Por este motivo estamos sempre investindo em melhorias dos
espaços para nossas crianças. No ano de 2017 pastilhamos a área interna do Refeitório, e terminamos o pastilhamento de áreas internas
dos corredores. Além disso, finalizamos a Sala Multiuso, que hoje se
transformou em um ateliê de artes.
Finalizamos com a celebre frase de Paulo Freire “A Educação qualquer
que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática.”
Se acreditamos que uma escola pode potencializar sonhos e que realmente possa fazer a diferença na vida das crianças, cada detalhe deve
ser pensado e transformado, rumo a uma educação de qualidade.
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2. O trabalho do Professor
Coordenador Pedagógico no
acompanhamento da avaliação
Suelene de Oliveira Candido

Não importa o quão devagar você vá,
desde que você não pare.
Confúcio
O debate em torno da avaliação deve ser constante na escola,
pois somente ele é capaz de trazer à tona discussões acerca da
aprendizagem e de seus respectivos registros. Podemos dividir as avaliações que são realizadas na EPG Gianfrancesco
Guarnieri em duas grandes categorias: avaliações externas
e avaliações internas. Dentro das avaliações internas, temos a
avalição institucional, avaliação diagnóstica e avaliação de monitoramento do plano de ação. Dentro do pacote de avaliações
externas temos Provinha Brasil, Prova Brasil, e avaliações externas forjadas dentro da própria Rede de Ensino do Município
de Guarulhos. Em nosso texto, priorizaremos a descrição de
avaliações internas que são utilizadas em nossa U.E..
Na área da Educação não é possível trabalhar sem os instrumentos avaliativos, não porque eles se constituiriam como a
única forma de verificar os pontos a serem melhorados, mas
porque toda avaliação é um processo humano e portanto, a elaboração de instrumentos ganha sentido na medida em que são
verificadores das possibilidades de crescimento do que é avaliado (Guarulhos,2012.). Conforme foi apontado anteriormente, uma das formas de avaliação utilizada em nossa U.E. é a
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diagnóstica, que em um processo contínuo considera o desenvolvimento global de cada educando em sua singularidade. Leva
em consideração os conhecimentos prévios e o contexto em que
ele está inserido. A avaliação diagnóstica faz parte de um processo formativo, contínuo e diário, que procura acompanhar o
sujeito em seu desenvolvimento como ser multidimensional.
A partir da realização desta avaliação é possível que o educador
consiga realizar o levantamento dos saberes que os alunos adquiriram e o que precisa ser retomado e retrabalhado em sala
de aula. Realizamos na escola, através de portfólios, a avaliação
formativa, identificando dificuldades e avanços ao longo do processo de toda prática podendo assim, sanar dificuldades apresentadas pelos alunos. Temos também a avaliação somativa, o
próprio nome nos dá indicações que é aquela aplicada no final
de cada unidade aprendida para verificação de um todo dentro
do processo de aprendizagem dos educandos.
Sabemos que nem sempre toda a equipe se coloca como sujeito
do processo avaliativo, pois existe a ideia de que a avaliação é
apenas a forma de verificar o conteúdo formal aprendido pelo
educando, e não como o conjunto das ações que se dão no interior da escola nas quais estão envolvidos todos os atores. Vale
salientar que essa postura sobre a necessidade de o processo
avaliativo abarcar a totalidade do grupo escola decorre da concepção que temos de avaliação, ou seja, como o grupo escolar,
entende o que é avaliação, que deve estar descrito em seu PPP.
A avaliação deve ser entendida como instrumento que a escola
dispõe para diagnosticar as condições concretas de seu funcionamento (organização, gestão, didática, metodologia, etc.), tendo em vista a qualidade social da educação e do processo ensino-aprendizagem. (Guarulhos, 2012). É importante relacionar a
finalidade da avaliação com o processo de registro, considerando,
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prioritariamente, quais saberes os educandos construíram por
meio de suas vivências familiares, sociais e escolares, visando
que o educando se aproprie da leitura e da escrita e dos conhecimentos historicamente construídos, fornecendo aos educadores
e pais dados concretos do que as crianças já sabem e do que
ainda precisam saber. Para que esse objetivo seja alcançado, é
necessário que a avaliação, a partir do diagnóstico, ganhe de
fato um movimento mediador. Para garantir sua eficiência como
instrumento pedagógico, quando compartilhado com os pares,
deve provocar reflexões, sugestões e transformações, no sentido de ampliar os horizontes e o caminho percorrido. (Guarulhos,2012)
A avaliação é instrumento de reflexão, que sempre ocorre em
um movimento de diálogo, em que uma questão é objeto de pontos de vistas, em geral discordantes, mas com um mesmo objetivo. É a partir deste processo que conseguimos a ampliação
dos horizontes e proporcionamos ao educando as ferramentas
necessárias para sua ação no mundo. (Guarulhos, 2012)
Quando conseguimos dimensionar essa função mediadora da
avaliação é que alcançamos suas finalidades, ou seja: nortear a
mediação do educador e da escola na formação integral do educando como cidadão autônomo, crítico, ético e solidário, sujeito
de seu próprio conhecimento, capaz de ter sua própria visão de
mundo; respeitar e conviver com a diversidade; colaborar, cooperar e estabelecer vínculos de afetividade, de modo a buscar continuamente uma aprendizagem significativa direcionada para a
vida. Tudo isso se constitui como qualidade social da educação.
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2.1 - O desafio de avaliar dentro de uma nova metodologia
Dentro da metodologia de Roteiros de Estudos interdisciplinares é
necessário avaliar a aprendizagem dos alunos e a metodologia em
si, ou seja, seus pontos fortes e aquilo que ainda precisa ser melhorado, visto que esta metodologia também é novidade na escola.
As professoras dos 4ºs e 5ºs anos, fazem várias avaliações, pois
há a necessidade de compreender como irão intervir nas dificuldades dos grupos em sala de aula . Além disso, precisam realizar
intervenções individuais, com o intuito de auxiliar o educando a
potencializar suas habilidades e aptidões e auxiliá-los em suas
dificuldades. O trabalho de avaliação realizado pelas professoras
volta o olhar para o grupo de estudos e para o aluno individualmente: como o grupo está aprendendo e como aquela criança
está se desenvolvendo. Além disso, as crianças também se avaliam dentro de seus mini grupos e realizam autoavaliações.
Esta forma de avaliar proporciona aos educandos auto confiança e autonomia, pois eles mesmos vão apontando as dificuldades que aparecem em seus grupos, assim como seus próprios
bloqueios e aos poucos , seja individual ou em grupalmente vão
tentando saná-las. Uma das práticas constantes de nossa escola
é realizar reuniões periódicas com os representantes discentes
, denominados Conselheiros Mirins. As crianças elegem na sua
turma um Conselheiro e escrevem em cadernos específicos para
tal as necessidades de melhoria da escola. A cada bimestre a coordenação, através de reuniões, discute com as crianças os conteúdos dos cadernos e elaboram a pauta das assembleias bimestrais.
Nestas reuniões, além do conteúdo dos cadernos, que é construído por todos os alunos da escola, costumam contar sobre suas
rotinas e as necessidades de suas turmas. Ao perguntarmos
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para as crianças que tipo de metodologia que eles mais gostam,
são unânimes em dizer que apreciam os Roteiros de Estudos
interdisciplinares, pois há mais autonomia no tempo de estudar.
Algumas turmas também participam de sua construção e sentem-se confortáveis quando ao pegar o Roteiro, podem encontrar em suas páginas suas ideias e interesses.
Pudemos perceber no ano de 2017, através de uma avaliação
externa realizada pela SECEL, que os alunos dos 5ºs anos que
trabalharam Roteiros de Estudos no ano anterior (2016) apresentaram melhores resultados.
2.2 - O que é avaliação
Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir melhor resultado possível; por isso,
não deve ser somente classificatória e nem seletiva, mas ao contrário: diagnóstica e inclusiva, (Luckesi, 2002,p.5). Existe uma
grande diferença entre examinar e avaliar. De acordo com (Luckesi, 2002) o ato de examinar, por outro lado, é classificatório
e seletivo e, por isso mesmo, excludente, já que não se define a
construção do melhor resultado possível; tem a ver, sim, com a
classificação estática do que é examinado. O ato de avaliar tem
seu foco na construção dos melhores resultados possíveis, enquanto o ato de examinar está centrado no julgamento de aprovação ou reprovação. Por suas características e modos de ser, são
atos praticamente opostos; no entanto, professores e professoras,
em sua prática escolar cotidiana, não fazem essa distinção e, deste
modo, praticam exames como se estivessem praticando avaliação.
Avaliar não é saber somente o que se avalia, mas para quê. Avalia-se para promover a aprendizagem e não somente para saber
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conceitos, com o intuito de garantir os direitos básicos relacionados à educação, previstos em nossa legislação.
2.3 - Avaliação e Roteiros de Estudos
Ao iniciarmos a nova metodologia de ensino com Roteiro de
Estudos interdisciplinares, onde cada aluno ou grupo de alunos estudam no seu tempo, também nos veio a dúvida de como
avaliar, pois não poderíamos deixar de fazê-lo. Então montei algumas tabelas de avaliações, tanto para os alunos se auto- -avaliarem, como a avaliação do grupo de estudos, e a do professor
com questões pontuais de aprendizagem, conforme pode ser observado no anexo I.
Quando a sala apresenta dificuldade maior em algum item o
professor trata do assunto com oficinas para esclarecer e/ou
corrigir alguns erros, utilizando a avaliação formativa e com
a participação dos alunos em todas as etapas da avaliação. A
avaliação acontece de várias formas diferentes para o mesmo
Roteiro de Estudos: temos avaliação oral individual , avaliação
em grupo, avaliação escrita e autoavaliação. Na oral individual
o professor separa algumas perguntas, coloca-as em um caixa e
pede para o aluno retirar uma ler e responder; em grupo acontece da mesma forma , mas cada membro pode auxiliar seu
colega; a escrita ocorre geralmente de forma individual, para
saber as necessidades de intervenções para aquele educando; a
autoavaliação é feita pelo próprio aluno e descreve como ele
está se comportando no grupo e individualmente.
Dentro de todo processo também são inseridas atividades que
contemplem os Descritores das Avaliações Externas, pois não
fazemos um “treino” com as crianças, mas as deixamos cientes
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de como será uma avaliação externa e sua aplicação. A busca é
de uma avaliação que dê conta de uma visão integral do aluno,
não somente uma burocracia ou exigência da escola ou mesmo
da Secretaria de Educação. A criança interage com o mundo
e nesta interação ela o transforma e deste modo, não podemos
avaliá-la com uma “prova”, pois temos que contemplar mais que
isso, ou seja, uma avaliação que tenha como objetivo formar o
ser humano em todas as suas dimensões.
2.4 - Acompanhamentos das avaliações
O acompanhamento das avaliações se dá através de planilhas
que os professores preenchem e que são entregues à Coordenadora Pedagógica bimestralmente. Através dos dados que são
levantados pelas planilhas, temos um panorama das dificuldades de cada sala e cada educando e podemos ver a evolução da
sala ao longo do ano, conforme pode ser evidenciado gráfico
que consta no anexo II . Na escola pública temos diversidades
de níveis de aprendizagem dentro de uma mesma sala aula. As
planilhas podem auxiliar os educadores e nortear seu trabalho para que o mesmo consiga intervir pontualmente nas dificuldades apresentadas nos levantamentos realizados que estão
apontados. A avaliação deve ser acompanhada de registros, este
realizado pelo professor e pela Coordenação Pedagógica, para
levantamento de hipóteses e averiguação de possíveis avanços
em sua integridade.
2.5 - Avaliação e seus desdobramentos para a formação docente
Na formação de professores não podemos esquecer o que diz a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996). Esta determina que a avaliação seja contínua e cumulativa, onde os aspectos
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qualitativos prevaleçam sobre as quantitativos. Deste modo a aprendizagem deve ser avaliada continuamente e não apenas por uma nota
de prova final. Nesta premissa nas Horas-Atividade, trouxemos
para a discussão a avaliação de aprendizagem, trabalhando e desenvolvendo atividades com a finalidade de avaliar o aluno como um
todo. Não podemos esquecer que o professor também deve avaliar
o seu próprio trabalho, o que precisa melhorar em sua metodologia,
sua interação com o outro e suas práticas educativas .
2.6 - Avaliação dos alunos dos primeiros e segundos anos
Nos primeiros e segundos anos a avaliação contínua é imprescindível, pois o professor, assim que recebe sua turma já realiza a avaliação diagnóstica.
A avaliação , ou também chamada de sondagem diagnóstica realizada pelas professoras da EPG Gianfrancesco Guarnieri é baseada
nas hipóteses de Emília Ferreiro (apud PICOLLI et CAMINI,
2013) onde temos os níveis: pré silábico, silábico, silábico alfabético
e a alfabético.
Com as conclusões destas sondagens o professor pode partir da
hipótese do educando e fazer as devidas inferências pedagógicas.
Na escola pública estes níveis de escrita podem variar bastante
dentro de uma mesma sala de aula, visto que temos tanto no primeiro ano, como no segundo alunos que ainda não se apropriaram
da escrita, até mesmo do próprio nome. Mas com as sondagens o
professor poderá organizar as crianças em grupos produtivos e
assim facilitar a aprendizagem destas. Quanto mais a criança tem
contato com um ambiente alfabetizador, mais ela aprende a função
social da escrita e isto se dá através da leitura de livros literários,
aprendizagem de gêneros textuais e suas respectivas funções sociais.
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As crianças também aprendem com seus pares mais experientes, que
atuam diretamente na ZDP e as auxiliam a compreender o mundo
das letras.
Nos anos iniciais nosso foco é a alfabetização, e por isso cobramos avanços na leitura e escrita das crianças. Cada professor possui a liberdade
de trabalhar com as modalidades organizativas (LERNER, 2002)
2.6.1 - Sondagens diagnósticas: a utilização do recurso para a
prática de intervenções nos primeiros e segundos anos
As intervenções no processo de alfabetização são as mais diversas
possíveis, e os registros dos professores devem ser claros e reais, com
o intuito de facilitar as intervenções de outros professores que possam assumir a turma nos anos posteriores.
Pensando em direitos de aprendizagens e direito das crianças e suas
especificidades, as sondagens diagnósticas trazem muitas indicações
de onde podemos partir, para onde podemos avançar e intervir nas
ações com um planejamento fundamentado e flexível.
A partir das sondagens realizadas, pode-se intervir mais pontualmente pensando nos alunos e em sua capacidade individual, em grupos e para isso pode-se colocá-los em duplas e/ou em grupos produtivos para um aprender com o outro. Esta forma de organização
está pautada na vertente Psicológica Histórico Social preconizada
por (Vigotski, 1998). Para que a interação ocorra é necessário saber
o que cada aluno sabe para poder ampliar seu conhecimento e depois
observar se a dupla está sendo produtiva. Para saber se a dupla é
produtiva é preciso observar se há troca mútua de informações e se
há atitudes de colaboração e aceitação de ideias.
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2.7 - Avaliações dos alunos dos terceiros, quartos e quintos anos
Na escola trabalhamos com os direitos de aprendizagem. A cada ano
que passa a criança precisa se apropriar de um hall de Habilidades
e conhecimentos para que consiga se desenvolver nos anos finais
do Ensino Fundamental I. Nestes últimos anos, espera-se que os
educandos já estejam apropriados dos saberes previstos, que como
já citei na escola pública a aprendizagem não acontece da mesma
forma para todos, por vários fatores.
Não é raro encontrarmos, contudo, crianças dos terceiros anos que
ainda estão em processo de alfabetização. Para os Roteiros de Estudo e Modalidades Organizativas. Utilizamos diversos tipos de
avaliação, de acordo com a metodologia que iremos trabalhar. Isto
significa que utilizamos sondagens diagnósticas com palavras e frases, mas também fazem com pequenos textos, utilizando a teoria
de Ferreiro como base norteadora. Os alunos de quartos e quintos
anos trabalham com Roteiros de Estudos Interdisciplinares como
Metodologia de aprendizagem. A avaliação é contínua, e mediadora
e os alunos são avaliados todo o tempo, individualmente em grupo
e integralmente. O aluno avalia faz a autoavaliação, avaliação do seu
colega e do grupo de estudo, a partir de cada avaliação vai melhorando seus aprendizados.
Se o objetivo é que os alunos aprendam, nada melhor do que eles digam o que querem aprender, para isso existem alguns combinados
em sala de aula. Cada Roteiro de Estudo Interdisciplinar é discutido
em sala de aula antes do seu início e o tema escolhido pela sala em
que será trabalhado, também a necessidade de deixar claro o quê
e para quê estão estudando determinado assunto, firmando aí um
“contrato” didático. É preciso oportunizar vários momentos para
os alunos se expressarem e aprendam entre eles.
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3. A adequação de verbas
e seus usos nos espaços
educativos
Rogério da Mata Pereira

É preciso diminuir a distancia entre o que se diz e o que se faz,
até que , num dado momento, a tua fala, seja a tua prática.
Paulo Freire
A organização dos espaços escolares é um aspecto de extrema
importância para o processo de ensino aprendizagem e deve ser
uma preocupação constante da escola que busca desenvolver um
ensino pautado na eficiência, qualidade e acima de tudo a motivação de seus alunos. É esta motivação que fará com que os
educandos se apropriem e encantem por este grande processo
de transformação de suas vidas por meio das atividades desenvolvidas no âmbito escolar.
O processo de ensino-aprendizagem é dinâmico e interativo.
De um lado, a objetividade do trabalho pedagógico, criteriosamente articulado pelo educador, e do outro, o educando, que
desafiado nesta perspectiva, participa ativamente deste processo de construção e apropriação do conhecimento na relação
professor-aluno, fazendo uso de espaços e recursos diversos
na análise e discussão acerca dos objetos de estudo transformando suas percepções e agregando conhecimentos. Sendo assim, é fundamental que haja ambientes dentro da escola propícios para harmonizar o processo de ensino-aprendizagem em
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consonância com os projetos e propostas elaboradas pela Unidade
Escolar. Se entendermos que o processo de aprendizagem passa
pelo interesse e motivação do aluno em querer aprender, é importantíssimo que a escola tenha um olhar minucioso para criar espaços aconchegantes e atrativos, pensados para este aluno que precisa
sentir-se acolhido de tal modo que sinta prazer em participar ativamente das atividades propostas no ambiente escolar.
Compete à escola como um todo, por meio de seus colaboradores
e toda a comunidade escolar criar, organizar, manter, subsidiar e
valorizar os espaços educativos, com a mesma determinação que
se espera no que se refere ao trabalho pedagógico. Harmonizar
os espaços em prol das propostas curriculares e do trabalho a
ser desenvolvido, certamente impulsiona o processo de ensino
aprendizagem.
A responsabilidade para propiciar esse ambiente adequado para
uma educação de qualidade é de todos e todas. Numa perspectiva democrática é importante que professores, alunos, gestão,
funcionários e toda a comunidade escolar compartilhem o compromisso em manter a preservação e o pleno funcionamento
desses espaços, que são necessários para o bom desempenho das
atividades escolares.
3.1 - Espaços: adequação de verbas para a criação de espaços propícios para a aprendizagem.
A EPG Gianfrancesco Guarnieri, por meio de seu Conselho Escolar, que foi fundado em 03/02/2012, está habilitada desde sua
criação a participar do programa de financiamento educacional
suplementar, tanto nas esferas municipal através do Programa
de Recursos Educacionais Decentralizados (PROREDE), bem
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como no âmbito federal por meio do Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE) vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação (MEC).
3.1.1 - PROREDE
Programa de distribuição de recurso suplementar da educação da
Rede Municipal de Ensino de Guarulhos, criado no ano de 2002 há
aproximadamente 15 anos, atualmente normatizado pela Lei 7.270
de 15 de maio de 2014 e decreto Nº 32.149 de 18 de setembro do
mesmo ano, revogando as normativas anteriores. Trata-se, portanto, de um instrumento cuja finalidade é destacada na própria lei:
“Art. 1º Fica instituído o Programa de Recursos Educacionais Descentralizados - PROREDE, com o objetivo de prestar assistência
financeira, em caráter suplementar às unidades educacionais vinculadas à Secretaria de Educação” (GUARULHOS, 2014).
O Conselho Escolar é o órgão legalmente instituído para celebrar o termo de adesão junto à municipalidade por exigência
desta, expresso na Lei 7.270 Art. 2º “A assistência financeira de
que trata o artigo 1º será precedida da assinatura do Termo de
Adesão e Compromisso e prestada por meio do respectivo Conselho Escolar/Educacional” (GUARULHOS, 2014), e prestar
assistência à Unidade Escolar no recebimento e aplicação desse
recurso financeiro conforme estabelecido no estatuto de criação
do conselho:
Artigo 2º - O Conselho Escolar, instituição auxiliar da unidade educacional, de caráter filantrópico, assistencial, promocional e recreativo, sem cunho político ou partidário, tem a finalidade de atender a todos que a ele se dirijam, independente de
classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa
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com objetivo de colaborar na assistência e formação do educando. (ESTATUTO CONSELHO ESCOLAR).
Vale destacar que esse repasse de verba diretamente à Unidade Escolar atende a uma reivindicação de anos dos profissionais da educação, que conhecem as reais necessidades da escola,
a melhor aplicação dos recursos para atender suas demandas
específicas. Além disso, uma de suas finalidades é obter maior
assertividade na aquisição de produtos e serviços que contemplem as atividades desenvolvidas na escola. Visando ampliar a
autonomia dessas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) defende esse princípio no Artigo 3º inciso VIII
“gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2014). A LDBN
propõe uma escola autônoma pautadas no pluralismo de ideias e
de concepções pedagógicas e indica que essa liberdade também
deve ocorrer nas aplicações dos recursos destinados a execução
de suas atividades
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos
graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro
público. (BRASIL, 1994)
Neste sentido, a EPG Gianfrancesco Guarnieri, coloca em prática essa concepção de condução democrática no planejamento,
levantamento de necessidades, estabelecimento de prioridades
e por fim execução da aplicação dos recursos recebidos. Tais
procedimentos se dão observando sempre o Projeto Político
Pedagógico da escola, o Plano de Ação Anual e toda e qualquer atividade a ser desenvolvida com e para os educandos.
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A participação de todos tem sido fundamental na construção
dos espaços e aquisição de produtos e serviços para auxiliar as
atividades pedagógicas da Unidade Escolar. Esse processo é
construído junto com os colaboradores da escola, os alunos e a
comunidade que participam ativamente em diversos espaços de
discussão, tais como: assembleias do Conselho Escolar, comissão de alunos, Hora Atividade e reuniões setoriais.
A democratização dos espaços e gestão escolar participativa, só
é possível com o compromisso de todos e todas em cada etapa do
processo. É com essa consciência que conclamamos a todos que
participem cada vez mais das decisões da escola. Garantir essa
democratização dos recursos na escola exige de nós, comunidade
escolar, um esforço enorme para cumprir esta participação efetiva
em todo o processo. Nas palavras de Paro (2016), é preciso atentar para uma participação em todas as decisões da escola e não
parcialmente em atividades ou etapas específicas, a despeito de
não contemplar uma real gestão democrática escolar.
A escola tem um cuidado especial em gerir os recursos, não só
no intuito de dar transparência às suas aplicações, mas acima de
tudo fazer o uso adequado aos projetos e propostas que potencializam o processo de ensino aprendizagem desenvolvido no
âmbito escolar.
A suplementação do recurso proveniente do PROREDE é
destinada ao:
a) Material de Consumo – aquisição de itens básicos necessários
para bom funcionamento da escola, como materiais de limpeza e
higiene, pequenos reparos do prédio, prestadores de serviço, etc.
b) Projetos Pedagógicos - destina-se a custear diretamente
projeto e atividades pedagógicas realizada com os educandos,
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tais como eventos, passeios, apresentações culturais diversas ou
aquisição de materiais com esse fim.
c) Material Permanente – aquisição de bens duráveis que serão
doados à Prefeitura Municipal e farão parte do seu patrimônio incorporado a Unidade Escolar. Faz parte deste grupo itens
como: impressoras, aparelhos de telefone, armários, televisão,
computadores, entre outros.
d) Manutenção Predial, Adequação e Outras Prioridades – recurso destinado à manutenção do espaço físico da escola tais
como elétrica, hidráulica, pintura, etc., bem como pequenas
obras de adequação e melhorias dos espaços escolares.
e) Seguro - destinado à proteção predial e do patrimônio escolar
em geral.
f) Apoio ao Educando – aquisição de óculos para os estudantes
contemplados no Programa Menina dos Olhos (PMO) instituído pela Lei nº 6.585 de novembro de 2009, cuja finalidade é promover a saúde visual dos alunos da rede de ensino municipal.
3.2 PDDE
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um programa de suplementação de recursos financeiros para as redes de
ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal que atendam à educação básica. Esses recursos são administrados pelo
FNDE vinculado ao Ministério da Educação.
O PDDE, assim como o PROREDE, é um programa de repasse de verbas às unidades de ensino com o objetivo de suportar
financeiramente as demandas por produtos e serviços essenciais
para assegurar o funcionamento desses espaços com a qualidade necessária para desempenhar suas funções. A aplicação dos
recursos desta conta é dividida entre capital - bens duráveis e/
46

A ressignificação dos tempos e espaços

ou permanentes - e custeio - itens de consumo -, cuja proporção
deve ser previamente estabelecida no termo de adesão do convenio firmado entre a Unidade Escolar e o programa.
3.3 Procedimento da execução das verbas
As demandas de necessidades de produtos e serviços da Unidade Escolar são oriundas da própria atividade pedagógica da
escola, atendimento aos alunos, servidores e toda a comunidade,
além da organização dos espaços e equipamentos necessários
para suportar o pleno funcionamento da escola. Tais requisições
são apontadas por esses usuários que se utilizam de diversos
instrumentos democráticos de participação coletiva para fazer
suas sugestões e apresentar as reivindicações que entendam salutar para atender as necessidades da escola. Como espaços de
participação regular, onde essas demandas são apresentadas temos: horas atividades, reuniões setoriais, assembleias de aluno
e as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Escolar.
Cabe ressaltar, no entanto, que esses mecanismos não esgotam
outras possibilidades de comunicação ativa entre a comunidade,
o conselho e a gestão escolar.
Horas Atividades
Ocorre regularmente conforme as orientações da Secretaria de
Educação e funciona como um excelente espaço de reflexão e
planejamento das ações pedagógicas da escola. De tal forma que
as demandas por recursos e serviços surgem da necessidade de
suporte deste trabalho pedagógico em desenvolvimento ou que
se pretenda implementar. Além disso, pela proximidade com os
alunos e pelo inexorável papel do professor no processo de ensino
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-aprendizagem, ele traz sugestões de melhorias dos espaços, adequações e aquisições importantes para melhor efetivação deste processo.
Reuniões setoriais
As reuniões setoriais ocorrem com os funcionários que atuam nos
serviços de apoio da escola. Onde são discutidas suas demandas específicas e sugestões de melhorias e colaboração diversas para aperfeiçoar as atividades por eles realizadas, tendo como foco principal a
qualidade do atendimento que a escola oferece principalmente aos
alunos. Esse grupo de servidores demandam diversas aquisições que
são apreciadas pelo Conselho Escolar na aplicação dos recursos.
Assembleias dos alunos
Aqui na EPG Gianfrancesco Guarnieri, os alunos tem voz. Afinal,
é para eles que toda essa estrutura de ensino é criada. Como trabalhamos com a perspectiva do desenvolvimento da autonomia do
educando e sua participação crítica na sociedade para exercer a cidadania, não poderia ser diferente com a discussão da aplicação dos
recursos. Por meio das assembleias, entre outros temas, os alunos
trazem para a gestão escolar suas demandas por recursos, equipamentos e serviços, bem como melhorias, que eles próprios julgam
necessários para aperfeiçoar os espaços da escola e propiciar melhor desempenho das atividades e convivência no âmbito da escola.
Reuniões de Conselho Escolar
As reuniões de Conselho Escolar, pela legislação ocorrem quatro
vezes ao ano. No entanto, com o intuito de fortalecer os princípios democráticos, a EPG Gianfrancesco Guarnieri, realiza reuniões extraordinárias constantemente, visando levantar e discutir
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as demandas da U.E. que surgem a partir destas reuniões com a
presença da comunidade, bem como analisar e deliberar acerca
das demandas advindas das reuniões e assembleias citadas anteriormente.
São nestas reuniões do Conselho Escolar que as decisões sobre a
aplicação dos recursos tanto do PROREDE quanto do PDDE são
tomadas. Como os recursos são limitados essas decisões são pautadas pela definição das prioridades, observando sempre as propostas
pedagógicas e o pleno desenvolvimento do educando, controle dos
orçamentos de execução e acompanhamento dos balanços e prestação de contas para garantir o uso adequado desses recursos para
atender as necessidades da escola.
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4. O desenvolvimento de
trabalhos e projetos: valores
sociais e ambientais

4.1 - O que eu aprendo quando paro de falar e começo a ouvir?
Bruna Souza Tenório

Educação não transforma o mundo.
Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo
Paulo Freire
Um dos males que afeta o nosso mundo é o de falar muito e escutar pouco. Quando entrei na escola Gianfrancesco Guarnieri
para lecionar em 2016, comecei a conhecer e vivenciar o trabalho
realizado em uma escola Democrática. Com as formações e debates que eram realizados aprendi que precisava ouvir mais os meus
alunos. As trocas diárias em Hora-Atividade eram muito interessantes. A partir das discussões que eram realizadas percebi a importância de ouvir mais as crianças. Ao longo do ano letivo decidi
que juntos iríamos estudar os temas de interesse escolhidos por
eles. Nossa que difícil! Como ouvir os alunos, se eles falam todos
ao mesmo tempo? Foi uma adaptação difícil. O ano se passou e
mesmo com todas as dificuldades eu escolhi voltar para a escola
em 2017 e tentar trabalhar mais o meu lado ouvinte.
Em 2017 iniciei o ano construindo com os alunos os combinados
da turma. Geralmente estes já vêm prontos pelo professor, pois
é mais cômodo que ele dite o que pode ou não fazer, mas preferi
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seguir com o plano. Sentia que era necessário ouvir os alunos e
descobrir o que para eles são atitudes certas ou erradas.
Em Roda de Conversa os alunos foram discutindo quais atitudes
eles entendiam como certas e positivas e quais eram as erradas e
que atrapalhavam o andamento da aula ou que prejudicavam os
meus colegas. Os combinados foram descritos na lousa e todos
ficaram com uma cópia. Quando estes combinados são quebrados
eles relembram os colegas da turma em roda de conversa.
Partimos para a escolha dos temas de interesse, aqueles que iríamos estudar em forma de Projeto. Dentre as diferentes ideias
os alunos escolheram em forma de votação os seguintes temas:
Princesas, Planetas e Basquete. Logo que a votação acabou os
meninos começaram a reclamar, pois o tema Princesas não era do
interesse deles, somente das meninas. Questionei a turma o que
poderia ser feito, já que o tema tinha sido escolhido por meio de
votação, portanto, interesse da maioria presente. Muitas ideias
foram dadas, mas a que prevaleceu, sendo escolhida por meio de
votação, foi que o tema fosse mudado para Contos de Fadas, pois
não abordaria só princesas, mas também príncipes, bruxas, heróis
entre outros. Com este tema, estudamos diferentes versões dos
Contos de Fadas e descobrimos que uma mesma história pode ter
vários começos e finais e agradamos a todos da turma.
No decorrer do ano letivo iniciamos os estudos de outros temas
e outras votações foram realizadas. De alguns alunos partiram a
ideia de trocar o tema Basquete por Esportes. Isto porque o tema
abrange mais conhecimentos e eles puderam aprender várias
modalidades de esportes, não somente uma (Sim, este pensamento partiu de alunos de 7 e 8 anos). Portanto, para que as ideias não
fiquem somente em suas mentes, é necessário ouvi-los.
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4.2 - A importância da afetividade no desenvolvimento
pedagógico
Célia Rodrigues da Silva

“Quando olho uma criança ela me inspira dois sentimentos,
ternura pelo que é, e respeito pelo que posso ser.”
Jean Piaget
Ao iniciar o ano letivo de 2017, logo na primeira semana pude
perceber que a turma do primeiro ano D era bastante diversificada. Para começar os trabalhos tive que procurar maneiras
diferentes para atingir as crianças e os objetivos propostos em
nosso planejamento anual.
Compreendo que um dos pilares da Educação é o aprender a
conviver. A escola acaba se tornando um espaço privilegiado
para a aprendizagem deste saber, que deve ser trabalhado pelos
educadores, sobretudo através da mediação de conflitos, que
são acontecimentos inerentes ao processo de desenvolvimento
humano. Na escola aparecerão as primeiras contendas de ideias,
interesses e conflitos religiosos.
Com a minha sala não poderia ser diferente: na primeira semana
de aula algumas relações interacionais entre as crianças já apresentavam características de intolerância e desrespeito. Algumas
delas começaram a praticar bullying com alunos que se encontravam fora dos “padrões” estéticos e acima do peso. Compreendi que essas atitudes não poderiam passar despercebidas .
Normalmente as relações interacionais que acontecem na escola são relegadas a segundo plano, pois os saberes formais
52

A ressignificação dos tempos e espaços

são privilegiados pela cultura escolar. Sabemos, no entanto, que
ignorar estas questões não corroboram para uma verdadeira
melhoria na educação. Desentendimentos são comuns na faixa
etária das crianças, pois eles estão aprendendo a conviver em
sociedade.
Ao tratarmos como algo não tão importante dentro das e relações estabelecidas dentro da escola , nos esquecemos que nosso
aluno possui aspectos cognitivos, físicos e emocionais e a longo
prazo, ajudamos a perpetuar a cultura da violência.
Percebi que meu trabalho deveria ser iniciado de forma diferente:
as discussões acerca das relações interacionais teriam espaço garantido em nossas aulas e nosso foco seria a afetividade, objetivando estimular o processo de ensino aprendizagem das crianças.
Iniciei as nossas rodas de conversa semanais com a temática
voltada às diferenças. Nesses momentos todas as crianças tem
vez e voz para falarem e exporem seus pontos de vista. Costumamos dialogar e até mesmo fazer combinados através de
assembleias. Desta vez elegemos crianças com aspectos físicos
diferentes para começarmos nosso diálogo: o mais alto e o mais
baixo; o mais gordinho e o mais magrinho; o negro e o branco;
cabelo liso e cabelo crespo. Pedi para que todos olhassem para
seus amigos que estavam ali, no meio do círculo e perguntei: “
Se eu falar que todos eles são iguais, mesmo parecendo tão diferentes, vocês acreditam?” , eles ficaram sem entender e começou
a sair baixinho “Eu não acredito”, “Eles são diferentes”.
Nesse momento questionei novamente “Vocês têm certeza que
são diferentes?”. A dúvida aumentou, mas continuaram afirmando que eram diferentes. Neste momento, iniciei a mediação e
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levantei algumas questões “Quantas pernas e braços cada um
têm? Quantas orelhas, olhos, nariz ? E se eles furassem o dedo
que cor seria o sangue? Conforme ia perguntando eles iam respondendo. Questionei novamente “Então eles são iguais?”. O
silêncio se fez. Insisti em mais questionamentos “ Se eu chamar
as mães desses alunos e perguntar qual dessas crianças é a mais
linda, o que elas vão responder?”. Uma aluna levantou a mão e
disse “ Cada mãe vai escolher seu filho, claro né!”
Diante da resposta, afirmei que ela estava certa e enfatizei que
cada um traz as características da sua família e é isso que nos
faz ser diferente fisicamente uns dos outros. Contudo, apesar
das dessas características somos seres humanos. Conversamos
ainda a importância de amar e respeitar as pessoas pelo que elas
trazem no coração e não por suas peculiaridades físicas.
Nesse momento senti pelo olhar das crianças que elas haviam
entendido o motivo daquela assembleia. Durante aquela semana
trabalhamos como livro “Ninguém é igual a ninguém”, e a partir
desse momento a sala começou a se transformar. A união, o respeito, o cuidado um com outro estão presentes cotidianamente.
Como diz Henri Wallon “As crianças respondem as impressões
que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a elas”, e as respostas começaram a aparecer com o desenvolvimento das atividades. Hoje tenho uma sala de 1º ano, que apresenta um excelente desenvolvimento pedagógico, não tenho problemas graves
de indisciplina e tenho uma turma cúmplice um do outro. Meu
sentimento hoje é de gratidão, por essa turma com alunos tão
especiais transbordando alegria e afetividade.
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4.3 - Corpo e reprodução humana: porque estes saberes são
tão importantes na atualidade
Celina Aparecida de Oliveira

Pela primeira vez, em 17 anos de magistério, na escolha de classes, foi-me atribuído um 5º ano. Sabia que ia ser um grande desafio por compreender ser este, um momento delicado na vida
das crianças, pois é quando ocorrem várias mudanças físicas e
comportamentais.
Em meu planejamento anual, abordaria este tema no quarto
bimestre, visto que imaginei-os mais maduros, já que a maioria
tinha 10, ou quase 11 anos. O que eu não sabia era que logo no
começo do primeiro bimestre seria surpreendida com problemas muito comuns à faixa etária.
Um dia, voltando do jantar e arrumando as coisas depois de
mais um dia de aula, fui surpreendida por uma aluna que veio
me falar que a amiga estava com muita dor de barriga e urinando com sangue. Logo compreendi o que havia acontecido. Tranquilizei a criança e expliquei muito rapidamente que aquilo era
normal. Perguntei se a mãe a havia orientado a este respeito. A
resposta veio com um olhar interrogativo e aterrorizado. Como
já não havia muito tempo, fui até a secretária e pedi um absorvente, a levei ao banheiro das professoras, já que no banheiro
das meninas eu poderia constrange-la e a orientei como proceder. Escrevi na agenda para que a mãe tivesse ciência.
Diante desta situação pensei que tinha que fazer algo a respeito, pois muitas vezes as famílias não abordam assuntos como
este. Então resolvi fazer um “Papo de meninas”. Avisei os pais
em R.P.E. e eles adoraram a ideia. Pesquisei alguns vídeos bem
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descontraídos sobre o tema, com meninas falando sobre a primeira menstruação.
No dia, conversei com a sala sobre a necessidade de ter um papo
só com as meninas e os meninos foram para a biblioteca para
uma atividade livre. Tivemos uma experiência maravilhosa, um
papo aberto e descontraído e pude perceber que aquilo ajudou
muito algumas meninas que ainda não sabiam do assunto e assim puderam entender o que vai acontecer no futuro. As que
já tinham menstruado falaram de suas experiências. Posteriormente realizamos O “Papo de meninos” e abordamos a temática
relacionada a sexualidade masculina e reprodução. Muitos garotos mostravam-se envergonhados ao falar sobre seus próprios
órgãos reprodutores, mas consegui desenvolver a temática.
Para finalizar, realizamos um papo com toda a sala de aula. Reparei que o embaraço diminuiu consideravelmente. Todas as
crianças se apropriaram dos saberes que foram trabalhados.
Esta atividade está de acordo com o QSN (2013, p.86): “Compreender a própria sexualidade ao longo da vida e vivê-la, respeitando sua individualidade e limites, bem como os do outro.”
Além deste diálogo com as meninas também aproveitei para
trabalhar assuntos relacionados à Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e gravidez indesejada. Sabemos que o Brasil
é um país que possui alto índice de gravidez na adolescência,
segundo dados oficiais (VALADARES, 2015 ). De acordo com
o artigo, “O número de crianças nascidas, de mães adolescentes
nessa faixa etária, (10 a 19 anos) representa 18% dos 3 milhões
de nascidos vivos no país em 2015.”
Trabalhar este conteúdo é de extrema importância, pois quando
o jovem possui o conhecimento, ele saberá lidar com situações
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adversas relacionadas à sua sexualidade e seu corpo. Sabemos
que muitas famílias não dialogam com seus filhos acerca de sexualidade e reprodução e por este motivo os números são tão
agravantes. Contudo cabe à escola reverter este quadro, pois a
educação é capaz de mudar vidas. Sendo eu de uma geração que
estes assuntos eram tabus, me senti gratificada em poder ajudar
esclarecer e desmistificar.
4.4 - Considerações sobre a autonomia dos educandos:
reflexões sobre o empoderamento das crianças
Claudia Jardim Alves de Oliveira

“Não haverá borboletas se a vida não passar
por longas e silenciosas metamorfoses.”
Rubem Alves
Nós, da EPG Gianfrancesco Guarnieri também acreditamos na
autonomia do educando como mola propulsora para a emancipação dos indivíduos. Por esse motivo, buscamos ouvir nossos
alunos, incentivamos a participação nas tomadas de decisões e
oportunizamos novas descobertas e experiências.
Ao trabalharmos o principio da autonomia, possibilitamos que
os educandos percebam o quanto são importantes, compreendam que as opiniões devem ser ouvidas e, sobretudo se apropriem do respeito pela opinião alheia. Quando ouvimos estes
meninos e meninas notamos suas potencialidades, seus temores e também seus anseios. Proporcionamos momentos significativos e os preparamos para efetivar tais práticas no mundo
em que estão inseridos, permitindo que estes discentes saiam
do anonimato, da passividade e se tornem autores e atores da
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própria existência, percebendo sua responsabilidade frente aos
próprios atos e opiniões. Paulo Freire dizia que o “destino” não
é um dado, mas algo que necessita ser feito e de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A isto, chamamos autonomia.
Obviamente, não se forma um cidadão autônomo, ou seja, um
ser crítico, reflexivo, responsável sem orientações e formação.
Isto significa que, embora as crianças tenham suas predileções
e escolhas, elas devem necessariamente passar por um processo
de formação que demanda a aprendizagem, respeito às opiniões
alheias e responsabilidade por seus próprios atos, sustentando
seus valores e princípios, independente das circunstancias de
um semestre para o outro. A maturação deste processo demanda cultivo permanente de atitudes que induzam a sua consolidação. Diria até que este é um trabalho árduo, porém necessário
para dar voz a uma sociedade culturalmente impregnada de um
estado subserviente.
A construção da autonomia necessita de tempo, perseverança,
responsabilidade, respeito e uma profunda conscientização tanto da comunidade escolar, quanto do todos os envolvidos no
processo de educação e escolarização de cada pessoa. Trabalhar
na EPG Gianfrancesco Guarnieri nos faz pensar e repensar
em novas possibilidades para a educação. Através das lentes da
educação democrática percebemos caminhos novos para juntos,
educandos e educadores trilharmos. Caminhos baseados no respeito, na responsabilidade e na autonomia.
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4.5 - Trabalho com leituras literárias e produção textual
Cristina Felipe Pereira¹

Compreendo que a escola possui grande responsabilidade,
quando o assunto é a aprendizagem da leitura, escrita e o processo de formação do leitor. Os professores dos anos iniciais são
os responsáveis por incutir o gosto pela leitura nas crianças,
além de ensiná-los a função social da escrita e sua importância
para as sociedades letradas.
Refletindo sobre estes aspectos, iniciei no ano de 2016 um projeto de empréstimos de livros com minha turma. Nossa escola
possui um Centro de Incentivo à Leitura, que possui seu acervo
próprio, mas cada sala também possui uma caixa com diversos
títulos, que ficam disponíveis para as crianças manusearem e
lerem. Para incentivar o gosto pela leitura, combinei com os
familiares e com as crianças que em nossa turma haveria a realização semanal de empréstimo de livros, a Ciranda da Leitura.
Os livros que eram escolhidos pelas próprias crianças, até mesmo por aquelas que ainda não haviam se apropriado do sistema
da escrita. Todas as sextas feiras, em um momento específico
da aula as crianças podiam escolher um título de nosso pequeno
acervo e levá-lo para casa. Pedimos a ajuda dos familiares das
crianças que ainda não sabiam ler, para que estes pudessem ler
para eles nos fins de semana. Quando as crianças chegavam,
realizávamos uma Roda de Conversa e elas podiam compartilhar as leituras que haviam realizado em casa. Este trabalho foi
desenvolvido ao longo do ano de 2016 e no ano de 2017, tive
a oportunidade de permanecer com a mesma turma e pude dar
¹Texto escrito por Gisele Recco Tendeiro a partir do trabalho realizado pela professora Cristina Felipe Pereira
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continuidade ao trabalho que já havíamos iniciado. Continuamos a fazer o empréstimos e livros aos alunos e iniciamos uma
nova etapa no processo: a reescrita e ilustração da melhor estória, realizada pelos próprios alunos. Depois que as crianças
compartilhavam com os outros suas leituras, decidíamos qual
estória era a mais interessante. Definida a estória, escolhíamos
a parte mais divertida deste mesmo livro e uma criança realizava a ilustração e a reescrita do trecho debatido.
Nas aulas seguintes, os educandos que haviam realizado a reescrita
e a ilustração mostravam aos demais o seu trabalho. Também explanavam às outras crianças qual era o gênero do livro, e também
contavam sua opinião sobre o que havia sido lido. Estas ações possibilitaram trabalhar com as crianças outras questões, relacionadas
à autoria. Hoje os alunos já sabem identificar quem é o autor de
casa obra, quem é o ilustrador e até mesmo qual é a editora.
Com este trabalho , conseguimos atingir os objetivos que envolvem o ler e o escrever de forma eficiente. As crianças conseguiram
desenvolver suas habilidades de leitura e escrita e reconhecer diversos gêneros textuais, além desevolver a atenção e imaginação.
4.6 - A Ludicidade presente na sala de aula
Denise Domingues da Silva

Os alunos do 5°ano C da EPG Gianfrancesco Guarnieri
apresentaram no início do ano interesse e curiosidade sobre
os saberes relacionados à Linguagem Matemática, ao mesmo
tempo em que muitas dúvidas foram surgindo. A escola possui uma proposta voltada à Gestão Democrática e trabalha
com a metodologia de Roteiros de Estudos Interdisciplinares.
60

A ressignificação dos tempos e espaços

Em outras palavras, procura dar voz e vez aos seus alunos e
eles tem conhecimento dessa autonomia e participação dentro destas práticas pedagógicas.
Para escolher as temáticas dos Roteiros foi realizado um
levantamento de interesses dos alunos. As professoras dos
quintos anos fizeram uma grande assembleia com todas as
crianças. Surgiram assuntos diversos, que perpassaram pela
culinária e jogos eletrônicos. Alunos e educadores em Assembleia selecionaram os temas mais votados e os escolhidos
através de votação foram: “O Sistema Solar”, “Seres Vivos”,
“Corpo Humano” e “O uso das tecnologias”. As educadoras
em Hora-Atividade dividiram os temas, trocando experiências, relatando vivências e através de muitas pesquisas,
organizaram os Roteiros de Estudos Interdisciplinares e os
montaram com as melhores atividades, que deveriam estar
contidas neles.
Os Saberes e Descritores ligados à Linguagem Matemática são muito amplos no 5°ano e se todos esses conteúdos
fossem trabalhados de maneira tradicional, nossos alunos não seriam motivados nesse processo de aprendizagem. Então, dentro dos Roteiros, as educadoras incluem as
“Oficinas”, que são as atividades complementares ao Roteiro, que acrescentam conhecimento e onde é possível que
a criança vivencie de maneira mais intensa o conhecimento que está sendo apreendido. Além disso, é o momento
oportuno para que os alunos tirem suas dúvidas ou também
que solucionem problemas de forma lúdica, utilizando estratégias pessoais construídas , que podem ser compartilhadas coletivamente, desenvolvendo a criatividade e autonomia para enfrentamento de situações reais ou cotidianas.
Conforme nos aponta o QSN:
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A palavra “Matemática” tem origem na palavra grega “máthema” que significa Ciência, conhecimento ou aprendizagem, derivando daí “mathematikós”, que significa o prazer de
aprender. É uma linguagem que possui códigos próprios e um
sistema de comunicação e representação construído ao longo de sua história. Ela está presente no dia-a-dia das pessoas,
assim como em outras áreas do conhecimento, portanto, seu
ensino não deve se resumir a regras mecânicas inacessíveis ao
professor e insuficientes para produção de conhecimentos aos
alunos, que trazem para a escola vivências matemáticas construídas em seu grupo sociocultural. (QSN, 2010, p.62)

De forma lúdica foram trabalhados os quatro grandes temas da
Linguagem Matemática para o Ensino Fundamental: Números
e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação com atividades diversificadas para atender
aos interesses e expectativas dos educandos. Ao trabalhar medidas, por exemplo, os alunos utilizaram-se de instrumentos de
medidas padronizadas como a fita métrica, construída por eles e
puderam observar a altura de todos os colegas e medir objetos
em sala. Ao utilizar as quatro operações os grupos criavam situações-problema cotidianas e nas oficinas eram realizados bingos
com as quatro operações. E para trabalhar os números decimais
e o Sistema Monetário os alunos fizeram pesquisas com panfletos de supermercado e depois criavam situações-problema
para comparar os preços e realizar os cálculos com a mediação
da educadora. Acreditamos que “Cada jogo reforça e estimula
qualquer capacidade física ou intelectual. Através do prazer e
da obstinação, torna fácil o que inicialmente era difícil ou extenuante. Callois (1990)
Foram realizadas algumas avaliações e percebemos o melhor
aproveitamento dos educandos com os Saberes relacionados à
Linguagem Matemática. Tanto nas avaliações escritas como nas
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autoavaliações, os alunos mostravam-se satisfeitos por terem
aprendido o que fora proposto. Os educadores precisam criar espaços e oportunidades para que o aprendiz construa suas brincadeiras e estratégias, permitindo que a criança atue como protagonista dentro do processo de ensino-aprendizagem. Muitas
vezes o lúdico acaba sendo esquecido no Ensino Fundamental,
mas acredito que seja importante o resgate das brincadeiras, o
movimentar-se, o expressar-se e aprender a partir de ações que
utilizem ferramentas concretas. Quem disse que a aprendizagem não pode ser dinâmica e divertida?
4.7 - Trabalhando com alimentação saudável e sustentabilidade com o Projeto Horta na Escola
Edilaine Regina Formigoni Magalhães

Quando pensei em trabalhar com meus alunos Alimentação
Saudável, com o projeto Horta na Escola, a opção de construir
uma Horta era apenas uma ideia distante, algo a ser amadurecido antes de ser colocado em prática. Nossa escola foi construída
em um talude, e não temos espaços disponíveis para construirmos grandes hortas. Além disso, a terra do local é inapropriada,
pois contem muitos detritos de construções e precisaria de
adubos e ferramentas para que pudéssemos fazer a construção
de uma área verde. Antes de pensar na construção de uma horta, cogitei em montar uma composteira, para produzir húmus,
a partir de sobras de alimentos. A ideia era começar a fabricar o
adubo primeiramente e ainda trabalhar alguns conceitos importantes com as crianças, tais como a reutilização de resíduos, a
importância das minhocas para o meio ambiente e o uso de adubos orgânicos que não danificam o mesmo. Esses conceitos foram sendo trabalhados com a turma dentro do Projeto Alimentação
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Saudável. Conforme foi dito anteriormente, a construção da
Horta seria apenas uma ideia a ser amadurecida enquanto os
saberes acima estavam sendo discutidos com as crianças. Comentei com a equipe gestora de nossa UE e a escola comprou
os materiais necessários para a composteira e para a horta.
A composteira é formada por três partes: na caixa de cima ficam os restos de alimentos cobertos com serragem. Nesta parte da composteira podem ser colocados alimentos não ácidos,
não cítricos e que de preferencia estejam crus, como cascas de
vegetais e borra de café. No segundo compartimento ficam a
terra e as minhocas. Nossa escola optou em comprar as minhocas californianas. Contudo, podem ser utilizadas quaisquer tipo
de minhocas para este fim. Na terceira parte fica o líquido produzido será depositado.
Os alunos do 4º C ficaram muito empolgados quando montamos a composteira, mas o processo de produção do húmus é
demorado, e as crianças estavam bastante ansiosas em obter os
resultados.
Para diminuir a ansiedade, resolvi começar o plantio de sementes diversas (alface, couve, pimenta e abóbora) em sementeiras
produzidas pelos alunos com rolinhos de papel. Em alguns dias,
as sementes começaram a brotar e, ver a animação das crianças
com os brotinhos foi gratificante.
Em um dia de reposição de aulas, resolvemos fazer a montagem da Horta, juntamente com todas as professoras da escola e
crianças. Colocamos os blocos para formar canteiros sem cimentar. Estes foram organizados pelas próprias crianças e professoras. Organizados os blocos, começamos a preencher os espaços.
Na primeira camada, colocamos argila expandida; na segunda
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camada, misturamos a terra e adubo proveniente de fezes bovinas. A Horta já estava com a terra preparada, devidamente
adubada.
Durante todo o processo, tivemos a assessoria do meu filho,
Jonathan, estudante do curso Técnico em Agronomia e Agropecuária, que foi dando dicas, desde a preparação do solo até
a colheita. Em casa, conversávamos muito sobre quais são as
hortaliças que atraem mais pragas, quais podem ser colocadas
juntas, quais auxiliam no crescimento das outras, entre outras
dicas importantes. Além das explicações , também tivemos uma
visitação técnica ao espeço e ele explicou diversas questões relacionadas ao plantio e crescimento às crianças.
De posse de todas as informações importantes e necessárias, preparamos o solo, montamos os canteiros e fizemos a transferência
dos brotinhos para a horta, com a ajuda imprescindível dos funcionários da escola: Dona Fátima, Dona Nice, Sr. Francisco, da
PROGUARU, e da nossa Controladora de Acesso Rosana, também da PROGUARU. Dia após dia, as crianças acompanhavam o
crescimento das hortaliças. Coadunamos com o QSN (p.74) que
nos aponta que as crianças devem: ” Investigar e intervir sobre
a realidade, reconhecendo-se nela como parte integrante”.
Quando chegou o momento da colheita, a empolgação aumentou
e os alunos comemoraram muito, principalmente o fato de estarem comendo o que eles mesmos plantaram e cuidaram. Nosso
processo de observação e cuidados com o espaço foi planejado
e está de acordo com o QSN que prevê que as crianças devem:
“Perceber as múltiplas interações que o ser humano estabelece
com os elementos em sua forma natural.” (QSN, 74). Foi um
processo trabalhoso, desde o início, mas acredito que, a melhor
parte, é que alguns alunos levaram os novos conhecimentos para
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suas casas, ensinando os pais a fazer e cuidar de suas próprias
verduras caseira.
Quando pensei que minha ideia precisava ser amadurecida, só
precisava de um empurrão da gestão, que mostrou, mais uma
vez, que confia no meu trabalho, me dando segurança para seguir em frente, e agradeço muito por isso.
4.8 - O trabalho com Roteiro de Estudos: mudanças significativas no cotidiano escolar
Flávia Freitas da Silva

Comecei a lecionar na EPG Gianfrancesco Guarnieri no começo do ano de 2016 e junto com todo começo veio o friozinho
na barriga e aquela insegurança que aos poucos foram trocados pelo entusiasmo. Estas sensações surgiram por causa das
discussões realizadas no início do ano. A EPG Gianfrancesco
Guarnieri possui uma proposta pedagógica diferente. De acordo com o que discutimos e estudamos, a autonomia, o respeito
e a responsabilidade seriam conceitos importantes, que deveríamos discutir e desenvolver com os nossos alunos.
Durante o inicio do ano estudávamos e discutíamos coletivamente sobre como poderíamos alcançar estes objetivos , pois ao
longo de nossa jornada nos deparamos com diversas dificuldades. No primeiro semestre do ano de 2016 a EPG Gianfrancesco
Guarnieri organizou uma visitação à E.M.E.F. Campos Salles,
localizada em Heliópolis, na cidade de São Paulo. Nesta empreitada, fiz parte do grupo de professores que fazia a atividade de
campo, cujo objetivo era conhecer escolas que trabalhavam de
maneira diferenciada, com propostas democráticas.
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Durante o percurso, percebi que a E.M.E.F. Campos Salles trabalhava de um modo bastante diferente do convencional: tanto sua
organização, como metodologia destoavam do que habitualmente encontramos nas instituições educacionais. Foi nesta ocasião
que descobri o trabalho com Roteiro de Estudos, que é uma metodologia interdisciplinar que favorece a autonomia e o trabalho
em equipe. A E.M.E.F. Campos Salles vem paulatinamente construindo sua metodologia e história há mais de duas décadas. Sua
trajetória ilustra que toda mudança significativa precisa de vontade, esforço e tempo e nada acontece com um passe de mágica.
Ao retornar para a EPG Gianfrancesco Guarnieri já não era mais
a mesma: aquela experiência me transformou e ansiava por mudanças. Concomitantemente temia que tal ação pudesse ser um modismo e não fosse capaz de resolver os problemas enfrentados em
uma escola pública. Comecei a trabalhar com Roteiro de Estudos
no segundo Semestre de 2016 e percebo que obtive boas experiências. Contudo, os problemas também surgiram. Responsabilidade é
um valor que necessita ser trabalhado todos os dias com as crianças e suas famílias. Em nossa rotina é comum os educandos não
trazerem materiais e ainda não saberem cuidar de seus pertences
(a PMG fornece material gratuitamente no início do ano e todas
as crianças recebem um kit) . O trabalho com o Roteiro de Estudos
exige comprometimento e responsabilização por parte das crianças
e famílias. Muitas vezes alguns alunos não retornavam com os
Roteiros, com suas respectivas atividades e não interagiam dentro
do que era proposto. Deste modo seu desenvolvimento era afetado.
Com o início do ano letivo de 2017, novos desafios também ressurgiram. Trabalhar da maneira antiga já não era mais estimulante,
mas também queria fazer o Roteiro de uma nova forma. Foi então
que eu e as outras professoras dos terceiros ano combinamos de
fazer uma votação coletiva sobre o que os alunos queriam aprender
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durante o período letivo, e o tema votado pela maioria das crianças
foi “Alimentação e o corpo humano: Você é aquilo que você come.”
Poderíamos trazer um Roteiro pronto de casa e entregar para o
educando, mas não teria o mesmo sentido para o aluno, como afirma Cortela:
Cada vez mais desejamos o autoral. A percepção da autoria é
necessária para que a pessoa se construa como indivíduo que
não é descartável, que não é inútil e que não pode ser colocado
à margem. Um vida com propósito é aquela em que sou autor
da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo.
(CORTELLA, 2016)

Nossa proposta de elaboração de Roteiro de Estudos também
foi diferente. Foi elaborado um trabalho de pesquisa com vinte
perguntas orientadoras onde o aluno teria que escolher somente dez. A partir das perguntas selecionadas pelo próprio educando, cada criança iniciou sua pesquisa, trazendo para a escola os registros dos estudos e suas principais dúvidas. A partir
do que os alunos trouxeram para a sala de aula, foi construído
o Roteiro de Estudos, possibilitando que, de alguma forma a
criança também pudesse fazer parte da construção desta metodologia. Acredito que a participação da criança na construção
do Roteiro de Estudos permite que a atividade a ser executada deixe de ser meramente mecânica, impregnando nele sua
própria marca, tornando-se uma atividade significativa e uma
experiência transformadora.
O Roteiro colabora para o desenvolvimento da responsabilidade
do aluno, onde ele é autor da própria história e o educador estimula seu desenvolvimento. Aparentemente parece que esta metodologia é a resolução para tudo e que ela é a panaceia da educação.
Contudo sabemos não há receitas prontas, pois ainda encontramos
alunos que ficam indiferentes a todo esse acontecimento e não
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desenvolvem os estudos propostos pelo Roteiro. E a pergunta
final, se ele não resolve todos os problemas porque não continuar trabalhando da maneira antiga? A resposta é bem simples,
porque ainda não existe uma fórmula perfeita, pois mesmo que
ele não atinja todas as dimensões necessárias, ele permite que
aula fique mais interessante, que o aluno seja o protagonista
no seu processo de aprendizagem, que o educador trabalhe um
conteúdo com profundidade, trocando a quantidade pela qualidade, fazendo com que professores e alunos tornam-se constantemente pesquisadores, pois se faz necessário sair do seu planejamento e ir muito mais além.
4.9 - Falando sobre autonomia e responsabilidade em uma
escola democrática: a organização da sala de aula
Flávia Marcelino Nonato Silva

Quando falamos sobre “autonomia e responsabilidade”, ao nos
referirmos às crianças (educandos), parece-nos que a temática é
improvável, mas não é impossível. Um dos grandes problemas
que atormentam o dia a dia do professor diz respeito à transgressão de regras e indisciplina.
Ao lecionar para um 5º ano, na EPG Gianfrancesco Guarnieri,
pude perceber que, conversando, trocando ideias, trabalhando a
autoestima, chamando-os para a responsabilidade, dando autonomia, e, trabalhando à base de trocas, é possível criar um ambiente
tranquilo e perfeitamente sociável com educandos que sejam
“autônomos e responsáveis”. Isto não significa que os problemas
desaparecerão por completo. Compreendemos que as crianças
estão em um processo de aprendizagem e estão aprendendo a
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conviver uns com os outros e a tolerar as diferenças existentes
entre si. É normal que haja conflitos. Contudo, temos que ensinar aos aprendizes que os problemas de relacionamento devem ser resolvidos com diálogo. Em nossa turma, o trabalho
em equipe é um diferencial. Para organizarmos nosso espaço,
a nossa sala foi dividida em grupos, geralmente compostos por
quatro alunos, que registram as atividades e trocam ideias entre
eles, sobretudo o que vão fazer. Em cada grupo, os educandos
discutem o que acham certo, errado, provável e improvável, até
chegarem em consenso.
A metodologia de trabalho da EPG Gianfrancesco Guarnieri
está embasada no trabalho com Roteiros de Estudos. Para a escolha dos temas que gerarão os futuros Roteiros, é solicitado
que cada grupo escolha um tema que queira estudar. Logo após,
todos os temas são registrados na lousa e ocorre uma votação
para a escolha, um para cada bimestre. Acredito que esse momento é interessante e motivador, pois a partir destas escolhas,
eles estudarão temas de seu próprio interesse.
Outro detalhe inovador tanto para mim, como educadora, quanto para eles, educandos, é que nos Roteiros de Estudos, existem pedidos de pesquisas, solicitação de livros e até mesmo de
materiais diversos, e, no momento em que eles vão realizar as
atividades solicitadas, têem a liberdade de ir e vir, à sala de leitura, onde também tem os netbooks, para realizar suas pesquisas.
Além disso podem retirar os livros dos armários e solicitar
algum material como sulfite, cartolina, tintas, etc.. Esta forma
de organização do trabalho da rotina escolar está pautado no
QSN (2013, p.85): “Expressar suas vontades, ter iniciativa e obter respeito pelas suas opiniões por meio do diálogo, de acordo
com a situação vivida pelo grupo.“
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No começo, eles estranhavam, pois tudo era motivo para vir
à minha mesa pedir autorização. Com o tempo, perceberam a
liberdade (sempre trabalhado junto com a responsabilidade), de
utilizar os meios e os espaços, conforme as necessidades. É gratificante dar uma volta pela escola, como professor mediador, e
perceber seus alunos na sala de leitura pesquisando suas atividades em livros e netbooks, outros na sala de artes, realizando
atividades em cartazes ou maquetes, ou até mesmo pelos corredores, compenetrados com autonomia e responsabilidade.
É lógico, que sempre encontramos empecilhos pelo caminho, de
um ou outro, que ainda não entendeu o sentido de “autonomia
e responsabilidade”, mas, contamos sempre com o grupo que já
entendeu, e, procuramos fazer uma troca, inserindo-o em um
novo grupo, para que possa ter bons exemplos e com a vivência
no dia a dia, venha modificar seus hábitos.
Concordamos com Paulo Freire que postula o claro o papel
do educador, que é “o de ser um problematizador”. Para que
isso aconteça, o educador deve construir uma relação em que ele
é também educando, através de um processo de humanização
de si com o outro (educando). O educador deve crer firmemente nos homens e em seu poder criador, proporcionando, pois,
o diálogo a partir da realidade vivida pelo educando, não pretendendo transformar a realidade para o educando e sim, com
eles, buscando a investigação dos temas geradores, por meio da
conscientização”.
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4.10 - Projeto “O sítio do Seu Lobato”: aprendendo com a
música e com a ludicidade
Inácia Rodrigues de Oliveira

“Não basta saber ler que ‘Eva viu a uva’.
É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa
no seu contexto social, quem trabalha para produzir
a uva e quem lucra com esse trabalho.”
Paulo Freire
Ser professora não é fácil, pois a profissão não pode ser definida
apenas como aquela que é a responsável por ensinar a ler e a
escrever. Embora estes saberes se mostrem importantíssimos,
há um grande número de aprendizagens que precisam chegar
às nossas crianças, visto que a Educação se estabiliza sobre quatro pilares: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a
conviver e aprender a ser. (DELORS,2012) Além disso, todo
educador deve compreender que a criança é um ser complexo:
além dos aspectos cognitivos, que são priorizados pela escola,
ela também é um ser que possui aspectos físicos e emocionais.
Nesta árdua caminhada, sabemos que não basta apenas ensinar
os conteúdos: valores, atitudes, tolerância e respeito fazem parte
do dia a dia de todo educador. Mais do que conteúdos vazios,
todos os dias, crianças que desejam ter seus sonhos realizados,
corações a serem preenchidos, dúvidas a serem esclarecidas e
sentimentos a serem fortalecidos, esperam por nós. Ler, escrever e calcular é uma grande necessidade, mas existem outros
saberes que precisam chegar às nossas crianças.
Levando em conta a prerrogativa acima, iniciamos o ano letivo de 2017. Sabemos que as crianças possuem interesses e por
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este motivo foi realizada uma pesquisa sobre qual tema elas gostariam de estudar, tendo em vista que nossa escola,desenvolve
um projeto onde o aluno é o protagonista. Uma das temáticas
escolhidas pelas crianças foi o conhecimento de animais. Deste
modo, nossos educandos participam ativamente da elaboração
do currículo.
Uma das experiências que, dentro desse projeto, me deixou
muito contente, pois pude ver as crianças aprendendo com entusiasmo, foi uma sequência didática chamada: “O Sítio de Seu
Lobato”. A sequencia partiu de uma música, já conhecida por
elas e neste relato contaremos uma experiência, com uma das
atividades desenvolvidas. Para que pudesse desenvolver o currículo planejado, realizei algumas adaptações na mesma, de acordo com o que eu pretendia trabalhar e iniciamos essas atividades que envolviam diversos saberes.
Primeiramente cantamos com as crianças e depois iniciávamos
um diálogo para pensarmos juntos quais animais poderiam fazer parte do “Sítio do Seu Lobato”. Uma das atividades que foi
bastante produtiva, consistia em solicitar que as crianças escolhessem um animal para o sítio. Eu escolhia a letra inicial do
animal e as crianças escolhiam os animais, conforme aparece na
transcrição abaixo:
(Todos cantam) Seu Lobato tem no sítio, ia-ia-ô
(Diálogo)
(Professora) - Com a Letra D!
(Crianças) - Dinossauro!
(Professora) - Dinossauro pode?
(Crianças) - Não!
(Professora) - Por que?”
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Após a justificativa realizada pelas crianças, a brincadeira recomeçava e todos principiavam a cantar novamente, conforme
relatado na transcrição:
“ (Todos) - Era (som do dinossauro) pra lá,
Era (som do dinossauro) pra cá,
Era (som do dinossauro) pra todo lado, Ia-ia-ô.”
Após a musica fazíamos uma Roda de Conversa e problematizávamos os assuntos da pauta. Esta atividade foi rica e produtiva para os pequenos. As crianças, através desta atividade
lúdica, puderam reconhecer e diferenciar as letras do alfabeto,
associando seu fonema ao seu grafema. Além disso, as crianças
puderam aprender a escuta, a vez de cada um de falar e respeito. Também, pudemos aprender sobre quais animais podemos
criar em sítios, características dos animais (sons que emitem ,
cobertura do corpo, do que se alimentam , etc. ). As crianças
compartilhavam conhecimentos umas com as outras.
Além do que já foi descrito acima, também usamos essa música
para falar sobre as plantações que poderiam ter no sítio. Desta
forma, os educandos puderam saber como o personagem “Seu
Lobato” poderia alimentar a si próprio e a seus animais. Estudamos a importância da agricultura para a espécie humana e da
profissão do agricultor.
Nas Rodas de Conversa, discutíamos sobre o modo de vida das pessoas que moram no campo, e fizemos comparações com o modo
de vida das pessoas que moram na cidade, enfatizando sempre o
respeito às diferenças, pois muitas delas vivem de modo simples e
falam com sotaques, típicos de sua região, como pudemos ver em
alguns vídeos. As próprias crianças falavam sobre suas experiências, pois algumas possuem contato com pessoas e parentes que
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moram em áreas rurais. Com certeza essa foi uma das atividades
que contribuiu muito para a alfabetização dos pequenos.
Este trabalho se estendeu além do que eu previa, pois as dúvidas e curiosidades iam surgindo e a participação das crianças
estava intensa. Naquele momento eu não me sentia no direito
de simplesmente encerrar o assunto, então fui, aos poucos, apresentando outros conteúdos. Acredito que quando amamos o que
fazemos, nos dedicamos e nunca achamos que já chegamos onde
queríamos, e buscamos sempre mais.
4.11 Reflexões sobre a prática docente
Lilia Pereira da Silva

Na atualidade, estamos vivendo um tempo histórico em que é
necessário exercermos nossa cidadania. Apropriarmo-nos dela
no sentido literal, posicionando-nos político e socialmente
frente aos estigmas culturalmente reproduzidos; sermos únicos e pensarmos individualmente na dor do outro; sentirmos na
pele as mazelas experienciadas por alguns para transformamos
nossas ações desacompanhadas em ações coletivas.
Pensar coletivamente requer muita maturidade intelectual e
evolução de nossa essência, ou seja, não posso ser formador de
opinião ou mediador em um processo de construção de conhecimento se não me sinto atuante nesse pensar e fazer; se me coloco neutra condicionalmente, não assumindo meu papel político
intencional como prospecto de minhas convicções. Isso me faz
recorrer a Gadotti (1998, p. 71), que salienta que algumas posições são necessárias, para poder se posicionar por inteiro, assim,
segundo o supracitado autor:
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É preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo mesmo,
com a pretensa imagem do homem educado, do sábio ou mestre. E é preciso desrespeitar também esses monumentos da
pedagogia, da teoria da educação, não porque não sejam monumentos, mas porque é praticando o desrespeito a eles que
descobriremos o que neles podemos amar e o que devemos
odiar. (GADOTI, 1998, p.71)

Nessas circunstâncias, o educador tem a chance de repensar o seu
estatuto e repensar a própria educação. O educador, ao repensar a
educação, repensa também a sociedade. E nessa perspectiva, não há
lugar para um desrespeitar sem intenção ou sem propensão, mas
um desrespeitar, na visão dele, que nos agracia com um entendermo-nos enquanto seres questionadores do como questionar.
Nós educadores e educadoras temos a obrigação de repensar e revisitar nossas crenças, valores e representações mais intimas sobre
nosso olhar sobre a educação,o mundo , pois, de acordo com Paulo
Freire, meu saudoso e venerado Professor, e sim com letra maiúscula tamanho o orgulho dessa oportunidade, mas que já proclamava desde os anos 60 que nem a educação é neutra, nem professor
algum; se é que se apropriou de seu papel no universo.
Ou se educa para o silêncio, para a submissão, ou com o intuito de dar a palavra, de não deixar calar as angústias e a necessidade daqueles que estão sob a responsabilidade, mesmo que
temporária, de educadores e educadoras nos âmbitos escolares.
Sendo assim, a que se renovarem sempre as tempestades e discussões sobre métodos e técnicas, sobre a educação, o que se deve
atentar prioritariamente é sobre a vinculação «entre o ato educativo, o ato político e o ato produtivo.
Isto posto, para embasar a necessidade de viver o que se prega, dar
exemplos, entender o seu papel e propor situações de vivência para
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essa apropriação; estar aberto a conhecer e permitir essa interação,
experimentar, se permitir e transformar, não só o pensar e fazer coletivo; mas ir além, ter a convicção de que a criança é extremamente
mais aberta a apropriação e superação do romper com o contexto
inculcado culturalmente . Ou seja, mesmo que não pareça a criança
tem muito mais a ensinar no processo de construção de seu protagonismo e nós muito mais a apreender com a simplicidade e vivência
de cada uma de suas apropriações; descobertas; dos encantos e brilhos nos olhares, assim como se fosse a nossa primeira vez a olhar
tal conhecimento. E é a partir desse reconhecer-se autônomo que
me desnudei da intolerância e arrogância de ser o conhecedor para
ser o aprendiz e assim, como relata Gadotti (1998),todo saber traz
consigo sua própria superação.
Portanto, não há saber nem ignorância absoluta: há apenas uma
relativização do saber ou da ignorância. Por isso, educadores e
educadoras não podem se colocar na posição de ser superiores,
que ensinam um grupo de ignorantes, mas sim na posição humilde daqueles que comunicam um saber relativo a outros que possuem outros saberes relativos, vivências e construções por virem.
E assim , ao iniciar nesse novo meio, nossa Escola Democrática
optei por ouvir meus alunos para me apropriar dessa nova realidade; de como fora receber essa nova perspectiva sobre o Roteiro
de estudo e a partir daí começamos a planejar nosso caminho de
construções juntos. As semanas seguintes foram de relatos, rodas
de conversa, leituras, discussões, pesquisas e brincadeiras. Deliberávamos juntos tudo e qualquer coisa: planejávamos os dias,
semanas e meses; conteúdo, oficinas, comportamentos e regras,
tudo, de tal forma que passou a ser um comportamento normal, o
questionar, desconfiar, propor, discordar, cobrar. E a partir desse
interar-se surgiu nosso primeiro tema para o roteiro: Artesanato.
Contudo numa das assembleias para a escolha do tema, as crianças
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cobraram que não queriam fingir que elas participavam, mas queriam concretamente se envolver e assim fizemos: sugeriram além
dos trabalhos de conteúdo pesquisado que tivessem mais voz e
vez, não fingindo que seriam participativos e sim atuantes concretamente. Fomos criando aberturas dialogadas; as propostas
eram elaboradas com cunho provocativo; leituras mais rebuscadas e compartilhadas, uma forma de dar pistas em suas
construções.
Assim que formamos um vinculo, as verdades foram aparecendo e através dos relatos das próprias crianças, percebi o
quanto estava difícil para eles, eu não a única novata naquela
escola. Por outro lado, a proposta da escola era fantástica, eu
já trazia em meu ser pressupostos freireanos, então mesmo
diante de muitas dificuldades acreditei que não seria impossível e resolvi mudar as estratégias, comecei ensinando as crianças buscarem os conceitos (pesquisa), e não buscarem as respostas; aprendemos juntos a problematizarmos, elaborarmos
questões, pensar, refletir, argumentar e assim trouxe também
a família no cerne das discussões, pois as mães me questionavam que havia algo errado com os seus filhos, estavam respondendo, não aceitavam mas as respostas simples, estavam se
sentindo senhores da situação.
Preparei uma aula para a reunião e continuamos os trabalhos
em sala de aula, montamos o roteiro e cada construção produzida formava mais que um texto, uma identidade do quarto
ano A, imprimiram sua marca com oficinas organizadas por
eles mesmos, planos de aulas e foram me demonstrando na
pratica como queriam ser tratados; exposições maravilhosas;
experimentos com muita ousadia, muito mais do que eu mesma
almejava. E nesse sentido, minhas aulas, leituras e pesquisas
sobre e com Freire e Gadotti (Unicsul,1997), se concretizavam
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a medida em que as tempestades se manifestavam em sala de
aula, pelos corredores, questionamentos sobre a obrigatoriedade da fila dentro de uma escola democrática, a falta de respeito
de funcionários simplesmente por serem crianças; buscarem
de certa forma respostas a esses comportamentos evidenciava
a própria transformação dentro do processo de ensino aprendizagem. E, fora uma jornada bem conflitante, mas extremamente
construtiva; agora já experienciavam essas situações problemas
e argumentavam com essa realidade contraditória, era interessante e ao mesmo tempo assustador, pois eles inicialmente não
compreendiam que tais ações faziam parte do processo de construção democrática, e a todo o momento éramos respaldados
por uma gestão que se mostrava, explicava, destrinchava, corria
junto com as construções dos alunos.
Gadotti (1998, p. 83), assim como Paulo Freire, acreditam numa
pedagogia transformadora que fosse capaz de mudar comportamentos e enxergavam que existem quatro categorias, entre
outras, que podem contribuir para que a educação promova
transformações substanciais: contradição, divergência, desobediência e desrespeito. E nesse ponto, o quarto A já se constituía
um verdadeiro Quarto A; pleiteavam assembleias, discutiam
melhorias na escola, merenda, profissionais capacitados para ficarem no lugar dos professores, se houvesse necessidade (falta
ou licença), entre outros tantos questionamentos.
Foram muitas oficinas e muito boas, as quais davam sempre
espaço a novos questionamentos e novas oficinas, mais planejamentos e etc.; mas acima de tudo demonstrava o protagonismo que alcançaram passo a passo, e cobravam entre si toda vez
que qualquer um deles esquecia e voltava com algumas ações
diferentes das quais eles haviam experimentado e exercido.
A aprendizagem baseada em problemas pode ser considerada
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uma aprendizagem ativa, pois parte do pressuposto de que os
alunos devem desenvolver a autonomia por meio da busca para
resolução de uma situação-problema.
4.12 - Projeto Escola Democrática: é possível organizar a
escola de uma forma diferente
Patricia Zacarias Aveiro

Comecei a trabalhar na EPG Gianfrancesco Guarnieri no segundo semestre do ano de 2017. Quando aqui cheguei, comecei
a escutar sobre os pressupostos filosóficos que regem a pedagogia que nesta escola se instaura. O tema Gestão Democrática, a
princípio, pareceu-me instigante e acreditava que questões relacionadas à democracia dentro da escola se dariam apenas dentro
da relação entre gestão e professores. Contudo minha visão mudou paulatinamente e aos poucos percebi que o Projeto Escola
Democrática se estende até à base, ou seja , aos alunos.
Pouco tempo depois tive o prazer de presenciar um episódio que
mudou minhas concepções. Um dia, pela manhã, trabalhando
normalmente, fui chamada pela diretora Gisele Recco Tendeiro para participar de uma assembleia discente. Fiquei um tanto
quanto perdida sobre o que encontraria na tal assembleia. Ao
entrar na sala de aula, vi uma cena incrível: alguns alunos do
5º ano E estavam reunidos em círculo , juntamente com sua
professora Marli Rezende Bastos, e discutiam sobre as consequências ambientais que as suas atitudes dentro e fora da escola
promoviam para o meio ambiente. Para compor a discussão, foi
chamada as Auxiliar de Limpeza Geral Josilda, que contribuíu
com suas experiências e, quando teve direito à palavra, explicou
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sobre seu trabalho e como as ações das crianças da própria escola
impactam diretamente no serviço que é realizado diariamente.
Foi discutido entre os alunos possibilidades de ações concretas, que
pudessem amenizar o serviço que é realizado pelas funcionárias,
visto que uma escola limpa é responsabilidade de todas as pessoas, e não apenas das funcionárias de limpeza. Os alunos discutiam como eles poderiam melhorar suas ações, como poderiam
fazer campanhas para conversar com outras crianças e criavam
juntos soluções sobre como poderiam atuar de maneira mais cidadã, quando iriam iniciar suas ações e sobretudo o porque aquilo seria realizado.
Durante a realização da Assembleia, algo me chamou a atenção:
a fala era compartilhada de forma respeitosa e as crianças aprenderam a ouvir seus colegas e a falar um de cada vez. Além da
mediação da professora, as crianças utilizavam o famoso Tacape
da Fala. (Ver foto em anexo), um instrumento feito com cabo de
vassoura, penas e barbantes coloridos, entalhado que as crianças
utilizavam para falar. A regra era clara: somente as pessoas que
tivessem o tacape em mãos teriam o direito à fala. Isso fez com
que todos fossem ouvidos. A assembleia foi organizada, e o que
eu vi foi um real aspecto da educação democrática: achei tudo
muito bonito. Percebo que a democracia alavanca outras capacidades sociais, como a autonomia e a teoria se torna prática.
A autonomia dentro da escola é evidente em vários aspectos:
percebo isso quando em relação ao uso da sala de jogos,quando
as crianças levam algumas coisas para a cozinha e para a sala
de aula. Noto que as virtudes sociais se somam, fazendo o ambiente ser cada vez melhor. É muito bonito ver a participação
das crianças e saber que eles vão carregar essas aprendizagens
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durante todas as suas vidas: isto porque movimentos deste porte
não se restringem apenas à sala de aula ou corredores e banheiros da escola, mas para todas as áreas e momentos da vida deste cidadão, que conscientizará outras pessoas, construindo uma
grande rede de saberes sociais.
4.13 - Trabalho e dia a dia com toda a sua poesia
Rosana Lucas Moreira Bastos

Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.
Ruth Rocha
Percebo trabalhando que aqui, nesta escola o trabalho chega em
forma de poesia. Vejo-a no plantar das flores, no pisar descalço
das crianças na terra, na liberdade de expressão em sua forma
individual ou coletiva: aqui todos cumprem seus papéis.
Aqui vejo que as crianças têm seus deveres e direitos preservados. Aquela história de alunos presos em sala de aula ficou no
passado, pois ao nos depararmos com turmas nos corredores
buscando a melhor forma de aprender, percebo que mudanças
, ainda que sutis, são possíveis. Os pequenos aprendem que o
importante é a ajuda mútua, é o estender a mão e que crescer
sozinho é algo que não existe: todos precisamos de auxílio. São
centenas de rostinhos diferentes com realidades distintas, mas
aqui dentro essas diferenças não fazem a menor diferença. Posso
observar rostos sorrindo em meio a lágrimas, chorando com o
sorrisos escancarados, andanças pelas escadas solitárias ou em
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pares: o imaginário está no ar. A vida cobra muito do adulto e
aqui dentro vejo a oportunidade das crianças serem crianças de
verdade, aprendendo e ensinando. Fico envaidecida por fazer
parte desta equipe.
4.14 - Processo de construção de uma escola inovadora:
o uso da Metodologia de Roteiros de Estudos no Ensino
Fundamental
Sara Gomes Barros de Freitas

Sabemos que é desafiador iniciar um processo de construção de
uma escola democrática. Para que isto possa acontecer é imprescindível iniciar diversos processos de mudanças, que perpassam pelo entendimento dos professores, dos pais e dos alunos, sobretudo com estes últimos. O trabalho com Roteiros de
Estudos vem de encontro a atual necessidade, pois esta metodologia permite que a criança seja protagonista dentro da Unidade escolar, facilitando o processo de ensino e aprendizagem
e promovendo a interação entre os alunos, pois estes sempre
trabalham em grupos, ao utilizarem os Roteiros.
O ensino tradicional apresenta-se complexo e difícil uma vez
que a memorização de estruturas infindáveis e com nomes
complexos torna a tarefa monótona e desestimuladora. Nesse
contexto, o aprimoramento dos recursos didáticos aplicados ao
ensino das disciplinas, através da Metodologia de Roteiros de
Estudos e, mostra-se como uma tendência satisfatória e estimula a participação do aluno como sujeito ativo na busca por novas
informações, dando suporte indispensável ao processo ensino
-aprendizagem, além de depositar um vasto campo de aplicabilidade. A criação e utilização de novas técnicas e materiais para
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o ensino das disciplinas transformadas em Roteiros, facilita o
entendimento da aula teórica e promove um maior interesse
do aluno na aula prática, sendo necessário a elaboração de um
material-aula que venha facilitar o entendimento do conteúdo.
Afinado ao caráter de desenvolvimento e fomentador do conhecimento, a elaboração de recursos didáticos é uma realidade em
constante construção, executado pelos professores.
4.15 - O florescer do fogo: A Leitura em Sala de Aula como
potencializadora de projetos educativos
Valeria Melo de Oliveira Santos

A leitura do mundo precede a leitura da palavra,
daí que a posterior leitura desta não possa prescindir
da continuidade da leitura daquele. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente.
Paulo Freire
Sabendo da importância do uso das modalidades organizativas
na sala de aula, sempre usamos em nossa prática pedagógica as
atividades permanentes, atividades sistematizadoras, projetos e
sequências didáticas como forma de organizar os conteúdos e os
saberes a serem trabalhados para a construção do conhecimento.
Concordamos com Pavão (2010) quando diz que é importante
que o educador do Ensino Fundamental tenha uma postura de
ensino ativo e desafiador, incentivando seus alunos a buscarem
respostas, e a caminharem rumo à maturidade crítica, pautada
por critério investigativo, buscando romper com a educação formal focada na informação e na memorização. Trata-se de uma
concepção que visa incentivar o aluno à pesquisa, contribuindo
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para a formação de cidadãos, com o desejo de experimentar,
conhecer, dialogar, interagir com o grupo.
No início do ano letivo levamos para a sala de aula alguns livros para serem votados como leitura diária do professor. O
escolhido para o primeiro bimestre foi “O Florescer do Fogo”
da autora Camilla Bastos. É um livro de aventura e fantasia que
faz parte da trilogia “A Era dos Guardiões”. Começamos a leitura e, chegando ao terceiro capítulo, percebemos as inquietações
dos alunos quanto ao rumo da história. Todas as atividades que
ocorriam os alunos sempre relacionavam ao livro. De acordo
com Prado (2003):
O gosto pela leitura deve ser iniciado desde cedo,
quanto mais cedo se iniciar a criança no mundo da
leitura, mais cedo ela gostará de ler. Assim, se estará formando bons leitores, que significa encantar as
crianças e enfeitiçá-las com o poder que vem dos livros.” (PRADO, 2003)

Aproveitando essa ocasião, começamos a colocar atividades de
sistematização por meio de oficinas temáticas para que a história do livro pudesse ser trabalhada multidisciplinarmente. As
cidades (mapas e características locais) em que ocorrem a história foram trabalhadas em Geografia, as mudanças de clima, a
alimentação e a vegetação viraram atividades de Ciências, medidas de tempo e distâncias percorridas foram exploradas em matemática. A cada capítulo lido do livro, mais o interesse crescia.
Segundo Flickinger:
Ainda que tematizando supostamente o mesmo
mundo, as disciplinas fazem-no com base em sua
perspectiva premeditada que não influencia apenas
as metodologias a serem elaboradas e os limites de
sua pretensão de validade, senão também o horizonte dentro do qual seus questionamentos e interesses
ganham sentido. Flickinger (2010).
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Resolvemos então, por meio de uma assembleia de classe fazer o
livro “O Florescer do fogo” tornar-se um projeto para o semestre todo. Cada aluno trouxe ideias para o projeto que ganhou
corpo e forma e logo começou a ser realizado duas vezes por
semana. Concordamos com Ivani Fazenda:
A superação da fragmentação da prática da escola só
se tornará possível se ela se tornar o lugar de um
projeto educacional entendido como o conjunto articulado de propostas e planos de ação com finalidades baseadas em valores previamente explicitados e
assumidos, ou seja, de propostas e planos fundados
numa intencionalidade. Por intencionalidade está se
entendendo a força norteadora da organização e do
funcionamento da escola provindo dos objetivos preestabelecidos”. Ivani Fazenda (2008)

Um impasse surgiu, pois no livro a personagem principal (Brianna) já está na adolescência e enfrenta um trauma: não conhece
o próprio passado, e pouco se tem sobre o assunto, acreditamos
que as respostas virão no volume dois da trilogia, mas os alunos
não conseguem conter a ansiedade, então no projeto foi proposto que os alunos fariam produções textuais sobre o assunto, e foi
o que ocorreu: eles fizeram individual e coletivamente redações
sobre a vida da personagem pré – florescer do fogo.
O material criado foi tão rico que foi encadernado e virou um
fanfiction intitulado “ A infância de Briana”. Concordamos com
Lerner (2002) quando diz que o necessário é fazer da escola uma
comunidade de leitores que recorrem aos textos buscando respostas para os problemas que necessitam resolver, tratando de
encontrar informação para compreender melhor algum aspecto
do mundo que é objeto de suas preocupações. Após o fanfiction
pronto, cada aluno pôde ler e compreender um pouco da vida da
pequena Brianna. Segundo Guerra:
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A reflexão sobre o papel da interação na prática de
produção coletiva de textos é indispensável, pois
como indica Perret-Clemont (1979), situações nas
quais as crianças precisam coordenar entre si ações
ou confrontar opiniões podem provocar modificações
na estruturação cognitiva e na capacidade de resolver
problemas. Acreditamos que, em interação, as crianças passem a explicitar os conhecimentos e apreendam estratégias de coordenação entre as atividades
necessárias à produção de um texto. Guerra (2009)

Convidei a autora Camilla Bastos para que viesse ler o último
capítulo para os alunos. Um dia após a leitura do penúltimo
capítulo, na hora da leitura do professor, eu avisei que não iria
ler o último capítulo, e que quem leria seria uma pessoa muito
especial. Em seguida, abri a porta da sala e convidei a Camilla
para entrar na sala. Ela entrou sorridente com seu livro na
mão...foi um momento de muita emoção e no início as crianças
estranharam a presença daquela desconhecida e logo em seguida perceberam que era a escritora Camilla Bastos quem estava
na nossa sala. Muitas crianças começaram a chorar devido a
emoção e surpresa que estavam sentindo. Camilla sentou-se e
leu calmamente o final do livro, depois leu o prólogo e as crianças agradeceram com muitas palmas.
Após esse momento, a autora respondeu a todas as perguntas
das crianças, primeiro sobre o livro, depois de esgotadas todas
as possibilidade de perguntas sobre o livro, começaram a perguntar sobre a vida dela. Em seguida ela distribuiu autógrafos.
Entreguei para a autora uma cópia dos fanfictions que fizemos
sobre o livro. Nossa aula terminou com todos comendo pipoca
com nossa autora preferida.
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4.16 - Como a inclusão auxilia no processo de democratização da escola.
Angélica Aparecida Gonçalves Hirata

Ao falarmos de inclusão escolar, na perspectiva da educação especial, pensamos em diversos fatores históricos que nos trouxeram até aqui. A perspectiva de uma escola inclusiva hoje, nos
remete a repensar práticas excludentes que perduraram por
muitos anos no sistema de ensino de um modo geral.
Com o passar do tempo, diversos estudiosos e pensadores da
educação, juntamente com as demandas dos movimentos sociais,
tiveram esse desafio para dialogar, e perceber novos rumos a
serem tomados. Inserir a criança com deficiência no sistema regular de ensino ainda é um grande desafio, dadas as diferentes
realidades que encontramos pelo Brasil afora.
A escola inclusiva que vivenciamos hoje é uma das maiores
fontes de reflexão e discussão na Educação. Pais, educadores e
sociedade civil encontram-se diante de dilemas que demandam recursos. Além disso, estamos diante do chamado “conflito
necessário” para a busca de novos conhecimentos. Isto ocorre
porque lidamos diariamente com o preconceito instaurado. Embora as pessoas com deficiência tenham direitos garantidos pela
Legislação e podem frequentar a escola, ainda há resistência e
muitas lutas diárias são necessárias.
É notório o quanto a evolução humana na compreensão do seu
próprio ser, tornou-se mais aberta no que chamamos de inclusão escolar, porque se analisarmos a história de nossas gerações
veremos que a diversidade de capacidades e interesses de cada
um de nós, é essencial na busca de realizações tanto pessoais
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quanto coletivas e sabemos que sem essa essencial diferença entre os seres, não haveriam tantas novidades e criações expostas
na sociedade. Cada um de nós possuí uma habilidade, um gosto, um jeito próprio de angariar resultados, pois, somos seres
únicos e peculiares, possuindo em nossa essência uma gama de
conhecimentos e modelos sociais de diversas fontes de comunicação e interação.Para colocarmos em discussão, como a inclusão pode auxiliar no processo de democratização da escola, basta olharmos para dentro dela, onde iremos encontrar a maior
forma de interação de diversas culturas que se juntam e somam
num objetivo comum de ampliar conhecimentos, conhecer novas práticas e superar as expectativas em torno de conteúdos e
teorias diversas.
Durante muitos anos ,havia um modelo de ensino com um olhar
voltado apenas em adquirir conhecimentos prontos, com conteúdos básicos e pré-estabelecidos, onde todos os educandos deveriam dominar de forma indiscutível para estarem de acordo com
o esperado para aquela determinada fase escolar.
Como poderia haver a inclusão desse ser peculiar que citamos
acima, onde não podíamos optar por formas diferentes de aplicar determinados conteúdos? Bem como avaliar tais conhecimentos? É exatamente aí que entra a democracia: mesmos direitos para a pessoa com deficiência e busca por novos olhares.
e de qual modo deveríamos olhar, avaliar e pensar nesse cidadão
que está sendo formado por nós, educadores da atualidade.
Com as novas leis educacionais em vigência os alunos começam
a frequentar a rede regular de ensino, nascendo então um novo
modelo educacional. A escola conta com educadores e educandos que irão aprender na relação que será estabelecida por essa
nova convivência.
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5. Considerações Finais
Darcy Aparecida Antunes de Souza

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos,
ela se afasta dois passos. Caminho dez passos
e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe,
jamais alcançarei. Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.
Fernando Birri, apud Galeano (1994, p.310)
Nossas últimas palavras estarão focadas principalmente na importância do papel do professor como mediador dos processos de
construção de uma escola democrática, escola esta, que possibilite
ao aluno o saber pensar de modo reflexivo e o exercício constante
da sua cidadania crítica e que, ao permitir esse exercício, contribui para a superação das desigualdades e fracassos escolares.
Libâneo (2002, p. 26-27) explicita a ideia sobre essa escola:
A escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação e transformar-se num
lugar de análises críticas e produção da informação,
onde o conhecimento possibilita a atribuição de significado à informação.
Nessa escola, os alunos aprendem a buscar a informação (nas aulas, no livro didático, na TV, no rádio, no
jornal, nos vídeos, no computador etc.), e os elementos cognitivos para analisá-la criticamente e darem a
ela um significado pessoal. (Libâneo, 2002, p.26-27)

Mas como transformar essa escola em uma escola democrática se
os agentes que lá atuam são, por sua própria natureza, distintos
e ainda com formações e projetos diferentes? Podemos lembrar
aqui Paulo Freire quando nos diz que ninguém se torna professor
em uma terça-feira às quatro horas da tarde: da mesma forma,
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não se constrói uma escola democrática apenas pela decisão de
fazê-lo. Desse modo, a construção dessa escola é utópica, não no
sentido de não realizável, e, sim, no sentido de permanente busca
do objetivo, que por si só já é o exercício dessa democracia.
E no que é que consiste a mediação pedagógica nesse processo?
Ainda segundo Libâneo, (2002, p. 29) quando destaca a necessidade de novas atitudes docentes diante das realidades do mundo
contemporâneo, coloca como número um, não no sentido de a
mais importante:
ASSUMIR O ENSINO COMO MEDIAÇÃO:
APRENDIZAGEM ATIVA DO ALUNO COM A
AJUDA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR. [...] O
que se afirma é que o professor medeia a relação ativa
do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos
próprios de sua disciplina, mas considerando os conhecimentos, a experiência e os significados que os
alunos trazem à sala de aula, seu potencial cognitivo,
suas capacidades e interesses, seus procedimentos de
pensar, seu modo de trabalhar. Ao mesmo tempo, o
professor ajuda no questionamento dessas experiências e significados, provê condições e meios cognitivos
para sua modificação por parte dos alunos e orienta
-os, intencionalmente, para objetivos educativos. Está
embutida aí a ajuda do professor para o desenvolvimento das competências do pensar, em função do que
coloca problemas, pergunta, dialoga, ouve alunos, ensina-os a argumentar, abre espaço para expressarem
seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que
tragam para a aula sua realidade vivida. É nisso que
consiste a ajuda pedagógica ou mediação pedagógica.
(Libâneo 2002, p. 29)

Entendendo o papel da escola democrática e do professor mediador, nos propusemos a enfrentar o desafio de contribuir com novas estratégias de ensino que possibilitassem o desenvolvimento
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de habilidades individuais e coletivas necessárias para a formação
de sujeitos pensantes e para a construção de uma sociedade mais
igualitária e consequentemente mais justa.
É nesse contexto que fizemos a opção pelo trabalho com Projetos
e Roteiros integrativos de Estudo, cujos temas seriam da escolha
dos alunos e definidos através do voto. Sabíamos que estávamos
desenvolvendo experiências inovadoras no campo do processo de
ensino aprendizagem, mas que principalmente visávamos desenvolver nos educandos uma diretriz voltada para a Autonomia, o
Respeito e a Responsabilidade. Desse modo, os alunos participavam de todas as decisões da escola, as quais dissessem respeito a
eles. Também eram realizadas assembleias dando voz a todos os
alunos, inclusive com representantes eleitos.
A ideia inicial era a de que toda a equipe docente trabalhasse
construindo e desenvolvendo Roteiros de Estudo e assembleias
de classe e escolares, porém somente alguns educadores aceitaram o desafio, e essa dicotomia só foi passível de aceitação, em
virtude do entendimento de que a democratização é processo e
que não estaríamos exercendo essa democracia se houvesse qualquer tipo de imposição.
Após a definição, pelos alunos, do tema do roteiro integrativo de
estudo, parte considerada a mais fácil, porém com complexidades
próprias, visto que, ter autonomia para escolher o que gostariam
de estudar era um procedimento novo e, portanto, bastante difícil
para alunos acostumados a não fazer escolhas e a receber todas as
atividades prontas.
O papel do professor para Freinet era o de “[...] permitir que seus alunos tomassem decisões e que, acima
de tudo, fossem responsáveis pelas atitudes assumidas
[...]”, valorizando assim, o lugar e a responsabilidade
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do aluno. E, ainda, acreditava que “[...] os professores não eram propriamente mestres, mas sobretudo
guias, amigos e encorajadores de crianças que, tratadas dessa forma, vivem sempre felizes e confiantes”.
(SAMPAIO, 1994, p.64)

Após esta etapa, os docentes se dedicaram ao tema escolhido e
passaram a construir o primeiro roteiro integrativo de estudos,
trabalho este cujos modelos eram inexistentes. Surgiram então
os primeiros questionamentos: Por que o trabalho com roteiros?
O que é um roteiro de estudos? Qual o nível de dificuldade para
realização do roteiro pelo aluno? Como adequar os conteúdos que
haviam sido planejados para cada sala ao tema escolhido por eles?
Para que planejar se os temas seriam escolhidos pelos alunos? Por
que trabalhar em grupo?
Alguns desses questionamentos encontraram ressonância na
afirmação de Vigotski de que o bom ensino é aquele que antecede
o desenvolvimento. Do mesmo modo que é contraproducente o
ensino que exige o que está além dos limites da zona de desenvolvimento iminente, também é inócuo, em termos de desenvolvimento psíquico, o ensino que se limita ao que o aluno consegue
fazer por si mesmo. (1988, p.103-17)
Não podemos deixar de falar sobre a importância do planejamento no trabalho com Roteiros integrativos de Estudo. Os mesmos
necessitam contemplar os conteúdos próprios para aquela turma,
sendo inegociável deixar de planejar, da mesma forma, deixar de
cumprir o planejado.
Elaborar, executar e avaliar planos de ensino exige
que o professor tenha clareza (crítica): da função da
educação escolar na sociedade brasileira; da função
político-pedagógica dos educadores escolares (diretor, professores, funcionários, conselho de escola);
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dos objetivos gerais da educação escolar (em termos
de país, estado, município, escola, áreas de estudo e
disciplinas), efetivamente comprometida com a formação da cidadania do homem brasileiro; do valor
dos conteúdos como meios para a formação do cidadão consciente, competente e crítico; das articulações
entre conteúdos, métodos, técnicas e meios de comunicação; e da avaliação no ensino-aprendizagem. Em
suma, a elaboração (coletiva/individual) dos planos
de ensino depende da visão de mundo que temos e
do mundo que queremos, da sociedade brasileira que
temos e daquela que queremos, da escola que temos e
daquela que queremos.( FUSARI, 1990, pg 51)

Se ao iniciarmos o trabalho com roteiros de estudo tínhamos o
objetivo de inovar nossas estratégias de ensino, entre outras aspirações, ao passarmos da teoria para a prática propriamente dita,
fomos testemunhas de um avanço que surpreendeu a todos, avanço este que permeou todos os envolvidos: educandos e educadores, pais e funcionários da escola e gestão escolar.
A prática social final é a confirmação de que aquilo que
o educando somente conseguia realizar com a ajuda
dos outros, agora o consegue sozinho, ainda que trabalhando em grupo. É a expressão mais forte que de fato
se apropriou do conteúdo, aprendeu e, por isso, sabe
e explica. É o novo social dos conteúdos científicos
aprendidos na escola (GASPARIN, 2002, p. 146)

É nessa perspectiva que continuamos a nos dedicar para o aprofundamento do trabalho descrito, na certeza de que ele muito
poderá contribuir para a construção da escola do futuro, a escola que sonhamos, uma escola de gente feliz, criando, realizando,
aprendendo e ensinando.
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