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apresentação
A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SMEF)  apresenta o docu-

mento intitulado Vivências da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: Percursos 
em Compartilhamento. Como o próprio título sugere, é um espaço destinado ao 
compartilhamento de práticas educativas, desenvolvidas por profi ssionais de educação 
das diferentes áreas, que atuam no Ensino Fundamental e EJA, no âmbito das Unidades 
Educativas desta Rede de Ensino. Cada um desses profi ssionais, ao relatar aqui uma 
ação, dialoga com seus pares e com as bases da Proposta Curricular da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis (RMEF) atualizada. E, nesse sentido, representa um coletivo 
que tem uma caminhada histórica de reflexões sobre o processo educacional, como 
as interligações possíveis entre os conhecimentos cotidianos e os conhecimentos 
das ciências, das artes, da fi losofi a, da ética e afi ns. Além disso, traduz o movimento 
promovido pela SMEF com o objetivo maior de qualifi car o fazer pedagógico no caminho 
da promoção do avanço da aprendizagem dos estudantes. 

Partindo dessa perspectiva, os/as profi ssionais da educação têm centralidade nes-
se processo educativo, compartilhando suas práticas e compondo um trabalho sistêmico 
nesse processo. Os Relatos de Experiências apresentados neste documento propõem, 
portanto, uma articulação com a Proposta Curricular (2016) e foram idealizados para 
se constituírem em um veículo de disseminação e divulgação das experiências dos/
das profi ssionais da educação que atuam no Ensino Fundamental da RMEF, buscando a 
construção de práticas mais integradas.

Dessa forma, o currículo da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ao longo das 
últimas décadas, vem se constituindo a partir de anseios e práticas educacionais repre-
sentativos da coletividade dos sujeitos com ele envolvidos na busca pela qualifi cação dos 
processos educacionais. Defi nir ensino e aprendizagem, sob essa ótica, signifi ca assumir 
que há práticas de ensino que favorecem o aprender e o desenvolvimento do sujeito sob o 
ponto de vista social e pessoal. Para tanto, é importante que o/a estudante assuma uma 
postura ativa no processo educativo. O que exige dos/das profi ssionais a promoção de 
ambientes que favoreçam o protagonismo discente na interação com o outro, instigando 
o/a estudante a (re)signifi car uma eventual posição de executor/a de tarefas que não se 
caracterizam como desafi os genuínos.

Assim, este texto é um convite a todos/as os/as profi ssionais do meio educacional, 
em especial, àqueles/as que fazem parte da RMEF, para conhecerem as atividades nele 
socializadas e conversarem com seus pares, tanto sobre o que diz respeito à (re)organi-
zação de suas práticas educativas no espaço escolar, quanto acerca dos fundamentos 
subjacentes a elas. Bom Diálogo!

Claudia Cristina Zanela
Diretoria do Ensino Fundamental

APRESENTAÇÃO
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Vários olhares, 
diferentes possibilidades...

A Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis possui trinta e seis 
escolas de Ensino Fundamental, além de nove Núcleos de Educação de Jovens e Adultos, 
que se organizam em aproximadamente vinte unidades de atendimento. 

A RMEF possui uma trajetória histórica marcada por pesquisas, reflexões, mo-
vimentos e transformações. Nas últimas décadas, ocorreram diversas mudanças na 
organização curricular e nas práticas dos/das profissionais da educação, revelando 
os anseios de qualifi cação dos processos e de democratização do acesso à escola e ao 
conhecimento. 

A partir de 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n.º 9394/96), as modificações na Rede se intensificaram, visto que ocorreram 
ampliações no sistema educacional do município, e também o estabelecimento de novos 
parâmetros de organização curricular e didática. Essas mudanças não aconteceram de 
forma estanque, mas sim, de forma processual, iniciando nos anos anteriores, e tendo 
continuidade nos anos que se seguiram à referida lei. 

Vários outros marcos legais, pedagógicos, científi cos e tecnológicos vêm marcando 
os momentos de formação dos/das profi ssionais, no sentido da refl exão de suas práticas 
e elaboração de propostas curriculares na RMEF. O protagonismo dos diversos profi s-
sionais da educação evidencia-se nas proposições, decisões coletivas e implantação de 
novas ações e modos de organização. O que caracteriza o comprometimento da SMEF 
com a qualifi cação do processo educacional, levando em consideração os movimentos 
políticos e pedagógicos organizados pelos profi ssionais que a compõem. 

Dentro desse contexto, a RMEF vem implantando processos para qualifi car sua 
proposta de sistema de ensino, em busca da promoção da aprendizagem e de melhores 
condições para a atuação docente, como: a proposta de Apoio Pedagógico, que atende, no 
contraturno, aos estudantes que apresentam baixo rendimento escolar e, por isso, fo-
ram promovidos com restrição; o estabelecimento da função dos Professores Auxiliares 
de diversas áreas e com diferentes funções, que garantem o atendimento ininterrupto 
e a articulação de diversas propostas interdisciplinares; a organização da Educação 
Especial, que vem favorecendo o estabelecimento de um sistema educacional inclusivo; 
as propostas desenvolvidas por meio do Núcleo de Tecnologia Municipal, que promove 
ações de Mídia-Educação; o desenvolvimento de projetos voltados para o incentivo à 
leitura, como o Floripa Letrada e de formação de mediadores de leitura literária, como o 
Clube da Leitura: a gente catarinense em foco; entre tantas outras ações.

A visibilidade às propostas de organização da RMEF vem acontecendo por meio 
de publicações no informativo da SMEF, divulgação em revistas e demais meios de 
valorização de ações inovadoras em Educação. Da mesma forma, a socialização de 
práticas e pesquisas educacionais, promovidas pelos/as profi ssionais da Rede, acontece 
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em diversos eventos educacionais, como o COEB e o Prêmio Professor Nota 10. Os resul-
tados alcançados na Rede vêm sendo foco de pesquisas de pós-graduação de diversas 
Universidades. Além disso, muitas das unidades educacionais promovem eventos com 
a participação da comunidade escolar, em que as propostas desenvolvidas são socializa-
das e recebem reconhecimento. 

Algumas dessas ações da Rede estão apresentadas neste documento, no formato 
de relatos de práticas. Estes ilustram o movimento de um coletivo de profissionais que 
busca a qualificação de seu fazer pedagógico como caminho para promover o avanço 
da aprendizagem dos estudantes. Vale ressaltar que foi necessário realizar um recorte 
entre os diversos movimentos resultantes dessa trajetória, pela escolha de apenas 
algumas frente a toda riqueza de práticas existente na Rede.

Os relatos aqui apresentados foram produzidos por profissionais oriundos/
as de diversas áreas de atuação nas Unidades Educativas da SMEF, que expõem 
experiências riquíssimas e criativas, refletindo a paixão, o envolvimento, o prazer e 
o comprometimento de cada um/a deles/as para com o processo educativo. As vivên-
cias relatadas por eles/as ilustram o movimento de ressignificação proposto a partir 
das reflexões e ações coletivas na Rede, vindo ao encontro das concepções fundantes 
apresentadas nas Diretrizes Curriculares para Educação Básica da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis (2015): Educação Integral e o Direito à Aprendizagem. 
Dessa forma, apresentam possibilidades de trabalhos pedagógicos que consideram os 
princípios educativos dessas concepções, sendo eles:

•	 Igualdade de condições para o acesso, a inclusão, a permanência e o sucesso na escola.

•	 A infância como categoria social relevante da Educação Básica.

•	 Os sujeitos da educação de jovens e adultos reconhecidos como atores sociais.

•	 As relações como eixo central do processo educativo.

•	 O educar e o cuidar como indissociáveis e centro da ação pedagógica.

•	 A reorganização dos tempos e espaços educativos com vistas à educação integral.

•	 Definição da aprendizagem como foco principal das ações educativas.

•	 A elevação dos níveis de letramento e de participação cidadã.

•	 O respeito e o desenvolvimento do letramento.

•	 A consolidação de uma proposta de educação integral ou multidimensional.

•	 O reconhecimento do direito de ao conhecimento.

•	 A formação e a carreira profissional como fundantes do processo educativo.

•	 A gestão político-pedagógica democrática.

•	 O fortalecimento da educação das relações étnico-raciais na Educação Básica.

•	 As práticas inovadoras como desafio cotidiano.

•	 A valorização da cultura local e o direito ao acesso à cultura global.

•	 O desenvolvimento sustentável.
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Torna-se importante ressaltar que o objetivo deste material não é oferecer modelos 
de trabalho pedagógico, mas revelar possibilidades que podem gerar outras ideias de 
práticas e novas ações. O que se pretende é dar visibilidade ao trabalho de qualidade que 
já acontece na Rede, fomentando novas reflexões e novas práticas. 

Os textos não são divididos ou classificados por Áreas do Conhecimento, sendo 
entendidos como próprios à leitura de diferentes profissionais, podendo ser compreen-
didos a partir de diversas dimensões e fomentar encaminhamentos e propostas de 
diversas ordens, tornando-se um instrumento de aprendizagem e reflexão a todos.
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linguagem literária: promoção 
do imaginário infantil, da vivência 

de emoções e da interação humana

o projeto de incentivo à leitura da Escola 
Desdobrada Municipal João Francisco Garcez, 
localizada no Canto da Lagoa, desde 
2012 desenvolve várias atividades. 
Relataremos aqui duas propostas realiza-
das com estudantes dos 1.º e 2.º anos.

Apoiadas no Projeto Clube da Leitura: 
a gente catarinense em foco, da Secretaria 
Municipal de Educação, buscamos ofere-
cer acesso à produção literária infantil e 
juvenil, tendo como objetivos desenvolver 
o gosto pelo ato de ler e escrever, além de 
valorizar autores locais.

A escola possui como atividade diá-
ria permanente a Hora do Conto. Nesse 
momento, acontecem leituras de livros 
literários infantis e juvenis. Os estudan-
tes sempre revelam muito interesse pelas 
obras apresentadas.  

Com o 1.º ano, a obra trabalhada foi 
Brincar de Verdade, que traz em seu con-
texto as brincadeiras tradicionais; e, no 2.º 
ano, a obra Saru, o guerreiro da Floresta, 
que trata dos animais marsupiais.

No 1.º ano, iniciamos apresentando 
o livro Brincar de Verdade e explorando 
as partes pré-textuais: ilustração da 
capa, nome do livro, informações sobre 
a autora e ilustradora. Após a apresenta-
ção do livro ouvimos o CD com os poemas 
cantados.

Em seguida, pensamos junto com as 
crianças, o trabalho que iríamos realizar 
a partir deste livro. Neste momento, os 

Cristine Manica Nunes1

Ana Lucia Tamutis Pereira2

Anelise Linck3

Cecilia da Silva4

1 Pedagoga-Hab. séries iniciais (PUCRS); Especialista em Administração e Supervisão Escolar; Mestre em 
Educação ( UFSC); Professora Regente.

2 Pedagoga; Brinquedista; Designada projeto Brinquedoteca.
3 Pedagoga – Hab. Orientação Educacional (Faculdade Porto-alegrense de Educação) e Anos Inicias (UDESC); 

Especialista em Alfabetização e Letramento; Professora Auxiliar de Ensino.
4 Licenciada em Educação Física (UFSC); Mestre em Educação (UFSC); Professora de Educação Física. 
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estudantes sugeriram 
várias atividades a serem 
desenvolvidas. Passamos 
à leitura dos onze poe-
m a s  q u e  c o m p õ e m  o 
livro, tendo, cada um, 
uma brincadeira infantil 
como tema: roda-pião, 
jogar bola, soltar pipa, 
pular corda, brincar de 
roda, esconde-esconde, 
passa-anel,  berlinda, 
labirinto, balanço e adi-
vinhação. Realizamos, a 
cada dia, a leitura de um 
dos poemas e ouvimos o poema cantado. 

Na sequência, a cada poema lido e 
ouvido, a partir de instruções, as crianças 
produziram os brinquedos com diferentes 
materiais de sucata no espaço da brinque-
doteca, acompanhadas pela professora 
brinquedista, para depois realizar todas 
as brincadeiras nos diferentes espaços da 
escola, com a participação da professora 
de Educação Física. Foi um momento ma-
ravilhoso para todos nós! Os estudantes se 
envolveram nas produções e brincadeiras. 
Dia de muita diversão.

Por meio do estudo das característi-
cas e estrutura do gênero textual poema, 
foram realizadas atividades de sistemati-
zação da leitura e da escrita, explorando 
as letras dos poemas da obra trabalhada de 
diferentes maneiras: registro de brinca-
deiras por meio de desenho, completando 
poema com palavras ausentes, ordenando 
versos de alguns dos poemas e brincando 
de encontrar palavras no texto do poema. 

Lançamos ao grupo o mote: “Quando 
ando de balanço, sinto...”, a partir dele, sen-
tados em roda, cada estudante expressou 
oralmente seus sentimentos. Ajudando 
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como escriba, realizamos o registro das 
falas no quadro, que posteriormente foi 
registrada pelos estudantes, com a media-
ção da professora, e em seguida digitada 
na sala informatizada. Após elaboramos 
um cartaz com o poema do livro que abor-
da o brincar no balanço e os textos das 
falas digitados.  

Em seguida, retomamos um dos 
poemas do livro, Fico eu e o silêncio: 
reconheço o meu poder, e discutimos o 
tema silêncio, questionando sobre: Em 
que momentos ficamos em silêncio? O 
que fazemos para tê-lo? Como nos senti-
mos em tais momentos? Os estudantes 
expressaram suas opiniões e discutiram 
sobre a importância do silêncio em alguns 
momentos.

A autora Marta Martins visitou nossa 
escola. Antes de recebê-la, os estudantes 
prepararam perguntas que envolviam 
suas curiosidades sobre a produção da 
obra e sobre a vida dela, neste momento 
também tiveram a ajuda de um escriba. 
A brinquedista, também responsável 
pela sala informatizada, auxiliou na 
produção de um DVD para apresentar 
todos os registros que foram feitos das 

atividades realizadas a partir do livro da 
autora. Também fizemos uma exposição 
no saguão da escola com os cartazes, brin-
quedos e fotos produzidos para recebê-la. 
Marta Martins ficou emocionada com o 
envolvimento das crianças.

Na turma do 2.º ano, iniciamos o pro-
cesso apresentado a obra Saru, o guer-
reiro da Floresta, mas outras atividades 
foram sendo desencadeadas. A sistemá-
tica adotada foi a leitura por capítulo, 
sendo realizado da seguinte forma: após 
a apresentação do livro, foi entregue a 
cada criança uma folha com os elemen-
tos textuais que compõem a capa, digita-
dos e com espaço para desenharem uma 
ilustração inspirada na capa da obra. No 
primeiro dia foi realizada a leitura de 
um capítulo; no segundo dia a leitura foi 
retomada do mesmo capítulo, realizando 
uma síntese oral coletiva que nascia de 
discussões do grupo, para a qual neces-
sitaram da ajuda de um escriba para o 
registro; no terceiro dia recebiam o tí-
tulo do capítulo e a síntese digitados em 
uma folha para cada estudante produzir 
sua ilustração referente ao capítulo, 
apresentando os elementos que com-

põem a narrativa, 
r e v e l a n d o  s u a 
compreensão. Isso 
foi realizado para 
cada capítulo do li-
vro. Ao final da lei-
tura, cada criança 
tinha seu resumo 
ilustrado do livro. 
Preparamos, tam-
bém, uma síntese 
do livro através 
dos mesmos pro-
cedimentos para 
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presentear ao autor que viria nos visitar. 
Elaboramos coletivamente um texto, 
que foi anexado a síntese preparada 
para o autor, no qual colocamos nossas 
impressões sobre o livro e fizemos nos-
sos agradecimentos a ele. As crianças e 
suas famílias expressaram interesse em 
adquirir a obra. Contatamos a editora 
que esteve na unidade para entrega dos 
exemplares encomendados.

Após a leitura de toda a obra, rea-
lizamos pesquisas sobre os marsupiais 
gambás e iraras. Os estudantes puderam 
compreender melhor as características 
desses animais, como eles vivem e as re-
lações entre mães e filhotes. As crianças 
pesquisaram na sala informatizada, nas 
suas casas e trouxeram diversos mate-
riais, textos e imagens que foram lidos 
e discutidos pelo grupo. Elaboramos 
painéis sobre cada animal com as in-
formações coletadas e as imagens. Na 
continuidade, a turma realizou a saída de 
estudos para a Lagoa do Peri, local onde 
habitam alguns dos animais marsupiais 
e também o local onde nasceu o Saru, 
personagem principal da narrativa lida. 
Nesse dia, os estudantes ficaram muito 
ansiosos para encontrar algum dos ani-
mais pesquisados.

Buscando aprofundar mais sobre 
o tema e debater a responsabilidade 
ambiental, assistimos ao filme Os Sem-
Floresta, o qual ofereceu subsídios aos 
estudantes para a produção de textos 
sobre o assunto.

Na continuidade, fomos à brinque-
doteca confeccionar um gambá e sua 
bolsa marsupial com filhotinhos feitos 
com material de sucata, papietagem e 
pintura com tinta. Os estudantes usaram 
toda a criatividade e se envolveram com 
a produção. O resultado foi maravilhoso!

Po r  f i m ,  r e c e b e m o s  M au r í c i o 
Graippel, o autor da obra que fomentou 
todo o trabalho. Os estudantes realizaram 
uma entrevista com ele, a partir de ques-
tões que haviam elaborado, discutindo 
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também o tema da obra. Nesse mesmo 
momento, apresentaram os trabalhos que 
realizaram e solicitaram autógrafos nos 
livros adquiridos.

O envolvimento das crianças e dos 
profissionais da escola com o trabalho foi 
muito significativo. A alegria de estar em 
contato com os autores das obras, apre-
sentar suas produções e compreensão dos 
temas foi evidente. A qualidade na ela-
boração de perguntas e a discussão sobre 
os livros pelas crianças foram visíveis e 
comentadas pelos próprios escritores. 

Ressaltamos, ainda, as significativas 
apropriações pelas crianças das carac-
terísticas e dos elementos específicos 
dos gêneros textuais poemas e narrativa 
literária que compõem as obras envolvi-
das. O avanço no nível de leitura e escrita 
dos estudantes, de um modo geral, foi 
perceptível. 

Resultados importantes de todo o 
trabalho de incentivo a leitura desenvol-
vido na escola devem ser mencionados. 
Ocorreram mudanças significativas na 
postura e hábitos dos estudantes. É co-
mum trazerem diferentes livros literários 
para apresentarem aos colegas, sugerirem 
leituras e lerem por prazer na Hora do 
Conto. A frequência à biblioteca da escola 
aumentou, inclusive no horário do recreio. 

Depoimentos de pais apresentam que 
seus filhos estão se tornando leitores, já 
que pedem para lerem com eles e compra-
rem livros. A interação entre todos os en-
volvidos — crianças, professores, autores 
e pais — e desses com as obras se deu de 
maneira significativa. Portanto, concluí-
mos que estamos conseguindo alcançar 
nosso objetivo, que é o de proporcionar um 
ambiente favorável ao desenvolvimento 
do gosto pelo ato de ler e escrever.

REFERÊncias BiBlioGRÁFicas
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Fresca, 2009. 32 p.

GRAIPEL, Maurício E. Saru, o guerreiro da floresta. Ilustração de Leandro Lopes. 2. ed. 
Florianópolis: Cuca Fresca, 2011. 56 p. 
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Ecossistemas da ilha 
de santa catarina

Esse projeto de letramento foi realizado no 
ano de 2013, com as turmas de 3.º ano da Escola 
Básica Municipal herondina Medeiros Zeferino, 
através da exploração dos ambientes 
costeiros e marinhos, buscando desen-
volver atitudes de respeito, preservação 
e conservação a partir da compreensão da 
importância dos diferentes ecossistemas 
que integram a ilha de Santa Catarina.

O projeto foi desenvolvido a partir 
da curiosidade dos estudantes em co-
nhecer os diferentes ambientes do local 
em que vivem. Muitos vieram de outras 
cidades recentemente e não tiveram, 
ainda, a oportunidade de conhecê-los. 
Exploramos diversos recursos, como 
imagens, textos, vídeos informativos e 
saídos de estudo, para proporcionar a 

observação dos ambientes: dunas, res-
tinga, mangue, praia, costão rochoso e 
ambiente marinho.

Iniciamos os nossos estudos pelo 
ambiente dunas. Além do estudo dos ma-
teriais disponibilizados, foram considera-
dos, também, os relatos e conhecimentos 
dos estudantes sobre as dunas. Desta 
discussão, resultou uma lista de palavras, 
registrada no quadro e no caderno, apre-
sentando as principais características 
elencadas por eles.

Em seguida, realizamos uma pesquisa 
na internet sobre os animais que vivem 
nas dunas. Cada estudante fez o registro 
dos animais que pesquisaram e suas prin-
cipais características. A partir disso, de-
cidimos por votação, qual desses animais 
estudaríamos mais detalhadamente. Os 
estudantes escolheram a coruja, por ser 
conhecido por todos. 

A partir da escolha do animal reali-
zamos a leitura do conto “Os fi lhotes do 
vovô coruja”. Exploramos as informações 
da capa do livro e, em seguida, realizamos 
a leitura, questionando os estudantes 
sobre as informações explícitas, condu-
zindo-os a compreensão de informações 
implícitas. Após, foram realizadas ou-
tras atividades de interpretação e de 

1 Graduada em Pedagogia; Professora dos Anos Iniciais.

Cléia Fátima Slongo Barbosa1
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ampliação de vocabulário, registrando 
no caderno suas impressões e socializan-
do no grande grupo.

O momento seguinte do projeto foi 
uma saída de estudos às dunas do Rio 
Vermelho, para observarmos o que está-
vamos estudando em sala. Os estudantes 
conheceram as dunas, a restinga, as plan-
tas e os animais do local. 

Após essa vivência, trabalhamos a 
produção de relatos. Iniciamos por um 
relato coletivo e, em seguida, os estu-
dantes produziram cartazes ilustrando o 
ambiente das dunas.

Através dos mapas de Santa Catarina 
e do Município de Florianópolis, mostra-
mos aos estudantes o que é “litoral” e quais 
áreas fazem parte dele. Também conver-
samos sobre o Oceano Atlântico e o fato 
de nosso bioma se chamar Mata Atlântica. 
Usando o mapa do Brasil observamos que 
esse bioma não está só aqui em nosso es-
tado, mas compõe regiões de todo o Brasil. 

O ambiente seguinte estudado foi o 
manguezal. Como não visitamos este ecos-
sistema, assistimos a um vídeo chamado 
Manguezal — Rio Tavares — Floripa. Nele 
os estudantes tiveram a oportunidade de 
observar a vegetação que o compõe e as 
formas de vidas existentes nele.

Após a leitura dos livros informa-
tivos “Um mundo numa ilha e Mata 
Atlântica”, destacamos as característi-
cas que diferenciam o manguezal dos 
outros ambientes estudados, o que foi 
sendo registrado nos cadernos pelos es-
tudantes. Na sequência das atividades, 
eles escolheram o jacaré e o caranguejo 
como os animais que consideraram os 
mais interessantes do manguezal.

A partir desse interesse, lemos o 
conto infantil Os Três jacarezinhos. 

Exploramos a capa, título, autor, ilustra-
dor, antecipando a leitura. Em seguida, 
estabelecemos uma conversa no grupo 
para que os estudantes pudessem apre-
sentar seus conhecimentos prévios 
relacionados às ideias e informações do 
conto e discutimos as ideias explícitas 
e descobrimos as implícitas. Surgiram 
vários conhecimentos relacionados aos 
estudos feitos até aquele momento. 

Esta atividade que iniciou oralmente 
originou produções escritas no caderno e 
a confecção de um cartaz, apresentando 
as características do manguezal. 

Depois disso, iniciamos o estudo dos 
ecossistemas: praia, costão rochoso e am-
biente marinho. Contamos com o apoio 
da professora do Laboratório de Ciências, 
que apresentou aos estudantes esses 
ambientes. Foram listados, então, pelos 
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estudantes os animais que habitam esses 
ambientes: lagarto, gaivota, siri, tatuíra, 
minhoca, linguaruda, entre outros. 

Trabalhamos textos informativos 
sobre esses ambientes e animais que os 
habitam. Propusemos atividades para 
trabalhar a compreensão leitora para a 
apropriação e consolidação desses con-
ceitos. Na continuidade, apresentamos o 
conto “Todas as cores do mar”, discutimos 
as imagens da obra e a história do conto. 
Solicitamos aos estudantes que criassem 
um texto expositivo falando um pouco 

sobre o que sentem quando estão próxi-
mos ao mar.

Para realização da reflexão linguís-
tica, usamos o texto do estudante Kelvin, 
trabalho realizado como consentimento 
dele. Discutimos a importância da pontua-
ção para facilitar a leitura e compreensão 
do texto lido. 

Em seguida, os estudantes realizaram 
o registro escrito sobre o uso do ponto no 
final da frase e, então, iniciaram a rees-
crita de seus textos, observando o uso do 
ponto fi nal.
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Para aprofundar o estudo dos ambientes costeiros e marinhos e poder conhecê-los 
de perto, organizamos mais uma saída de estudos, cotado com o apoio da Escola do Mar.

C o m o  at i v i d a d e  d e  e s c r i t a ,  o s 
estudantes fizeram um relato sobre a 
saída de estudo, retomando as carac-
terísticas e a função deste gênero. Em 

seguida, confeccionaram cartazes so-
bre os ambientes costeiros e marinhos, 
como forma de resgatar e registrar o que 
estudaram.
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Avaliamos junto aos estudantes o projeto realizado, analisando o processo e 
discutindo qual sua importância para entenderem e respeitarem os ambientes cos-
teiros e marinhos e os animais que neles habitam, preservando a natureza do local 
onde vivem. Para tanto, realizamos um relato coletivo sobre tudo que foi estudado. 
Também retomamos as características dos gêneros discursivos utilizados e qual a 
função deles para registros dos estudos e pesquisa.

Os estudantes socializaram o que foi vivenciado e os conhecimentos aprendidos, 
durante o projeto, na Mostra Pedagógica da escola, apresentando as fotos, os carta-
zes, os textos informativos e os relatos produzidos por eles. 
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Discutindo a gravidez 
na adolescência

Durante os anos letivos de 2014 e 2015, 
desenvolvemos um projeto para construir com 
os estudantes dos 8.º anos, da Escola Básica 
Municipal osmar cunha, conhecimento 
preventivo e informativo, de visão trans-
formadora sobre os temas sexualidade e 
gravidez na adolescência.

O projeto se desenvolveu durante as 
aulas de Ciências e nas idas ao Laboratório 
de Ciências da escola. Inicialmente foram 
lançadas perguntas aos estudantes, esti-
mulando-os ao diálogo para apresentarem 
sua compreensão e conhecimentos acerca 
de métodos contraceptivos, gravidez e 
sexualidade. Nesse primeiro momento 
a timidez prevaleceu, pois falar desse 
assunto no contexto em que vivemos é 
complexo, devido aos tabus e crenças 
impostas pela sociedade. Assim, tornou-
se necessário desmistificar tais temas, 
trabalhando de maneira natural, mos-
trando a necessidade do conhecimento 
do próprio corpo. Para isso, apresentamos 
aos estudantes os sistemas reprodutores 
masculino e feminino e suas respectivas 
funções e inter-relação com o organismo, 
utilizando modelos anatômicos. Estavam 
muito curiosos, no entanto, só começaram 
a se apresentar mais confortáveis nas 

discussões quando iniciaram os registros 
em portfólios, nos quais desenhavam as 
estruturas anatômicas estudadas, iden-
tificando suas partes e registravam as 
discussões propostas.

A partir da apropriação desses con-
ceitos e compreensão da importância de 
conhecimentos sobre os temas propostos, 

1  Licenciada em Ciências Biológicas;  Professora Auxiliar de Ensino de Atividades de Ciências.
2  Licenciada em Ciências Biológicas; Professora Auxiliar de Ensino em Ciências.

Carla Helena Stavizki1

Kamila Regina De Toni2
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No momento seguinte os 
estudantes levaram a problemá-
tica discutida e o que abordaram 
nas produções do projeto para 
casa,  para dialogarem com os 
pais sobre os temas. Os pais se 
mostraram muito receptivos, 
pois nem sempre conseguem 
abordar de forma natural e clara 
esses assuntos com os filhos 
adolescentes. Muitos, inclusive, 
auxiliaram os filhos na próxima 
etapa do projeto, que foi reali-
zar o levantamento de gastos 
financeiros para atender a todas 
as necessidades de uma criança 
para se desenvolver e crescer 
com saúde. 

os estudantes assistiram a vídeos sobre 
reprodução humana e sexualidade. 

Em seguida, a discussão proposta foi 
sobre diferentes métodos contraceptivos 
e sua eficácia para evitar uma gravidez 
não planejada. Ficou claro que os estu-
dantes apresentavam pouco ou nenhum 
conhecimento sobre o tema, necessitando 
ser explorado. Resolvemos abordar esse 
tema juntamente ao de doenças sexual-
mente transmissíveis. Muitos estudantes 
receberam com surpresa, pois acredita-
vam não haver relação entre eles. Alguns 
externaram acreditar que o uso de pílulas 
pudesse também evitar as doenças. 

Após discutir as questões relacionadas 
aos temas citados, iniciamos os estudos 
acerca das etapas gestacionais e do de-
senvolvimento fetal. Todos os estudantes 

tiveram de realizar a ilustração e descrição 
do que foi estudado em seus portfólios.

Na etapa seguinte do projeto, propo-
mos aos estudantes adolescentes imagi-
nar como seria se fossem pais. Solicitamos 
que produzissem textos revelando como 
acreditavam que seria essa experiência.  
O título proposto para o texto foi: 

Vou ser mãe, e agora?	ou 
Vou ser pai, e agora? 
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3
As etapas que seguem tiveram como 

objetivo abordar de forma integrada as di-
mensões físicas, emocionais, econômicas 
e cognitivas da sexualidade, através de 
discussões, estudos e vivências práticas.

Buscando materializar as discussões 
e proporcionar vivências concretas acerca 
da paternidade e maternidade na adoles-
cência, propomos aos estudantes a cons-
trução de bonecos, que representavam 

seus filhos. Assim, puderam vivenciar na 
prática a criação e cuidado de uma criança. 

Cada estudante confeccionou seu 
boneco de feltro, possibilitando várias 
discussões, como: questões de gênero, 
visto que os bonecos eram sexuados, além 
do desenvolvimento da psicomotricidade 
fina e ampla e, ainda, a estética. 

Essa etapa foi muito gratificante, pois 
os estudantes se envolveram muito na 
construção dos bonecos. Mostravam-se 
ansiosos para saber qual seria o sexo do seu 
bebê, bem como quais suas características. 

Os bonecos acompanharam os es-
tudantes por quarenta e cinco dias em 
suas atividades diárias, dentro e fora da 
escola, devendo ser observados os horários 
definidos para a amamentação, dormir, 
acordar, a troca de fraldas, o banho e troca 
de roupinhas.

Ao final do projeto nos reunimos para discutir sobre a atividade realizada e sua 
importância na formação dentro do contexto social que estão inseridos. Os estudantes 
revelaram compreender a importância de refletir sobre essa situação e como é importan-
te ter conhecimento para poder fazer as escolhas.

Os resultados do projeto tiveram ampla divulgação na mídia (jornais, revistas e 
rádio), os estudantes foram entrevistados e tiveram de falar sobre a experiência vivida 
e aprendizagens provenientes do processo de construção do saber. Além disso, o projeto 
representou a escola na I Feira de Municipal de Ciências, realizada em 2015 pela SMEF, 
na Escola Básica Municipal Virgílio dos Reis Várzea, sendo apresentado pelos estudantes 
a todos os visitantes.
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humanizando espaços: 
uma refl exão sobre sustentabilidade 

e conservação ambiental
Claudia Pierdoná1

1  Licenciada em Artes Visuais; Professora de Artes Visuais.

no ano de 2015, atuando como professo-
ra de artes Visuais na Escola Básica Municipal 
Batista Pereira, me deparei pelo quarto 
ano consecutivo trabalhando em uma 
unidade educativa do sul da ilha, região 
em que também se localiza minha re-
sidência, lugar de uma natureza com 
beleza inigualável, que todos queremos 
ver preservada.

Sempre interessada nas questões 
ambientais, reconheço no espaço escolar 
o principal ambiente de encontro co-
munitário, que norteia a mudança dos 
paradigmas sobre o cuidado com o nosso 
ambiente. Dessa forma, iniciei o ano letivo 
com a ideia de propor reflexões sobre o 
consumo de papel nas escolas.

Durante o Seminário de Planejamento, 
expus minha ideia, descobrindo um enga-
jado na causa ambiental, inclusive a pro-
fessora Auxiliar de Ensino, Adriana Maia, 
também apresentou proposta relacionada 
à reciclagem de papel. 

Deste encontro surgiu o projeto Do 
Papel à Literatura, que contou com a parti-
cipação dos componentes curriculares de 
Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, 
Artes, professor do Apoio Pedagógico e 
Auxiliar de Ensino, propondo reflexões 
sobre a qualidade de vida dentro do espaço 
escolar e a conservação ambiental. O ponto 

de partida foram as atividades evolvendo a 
Literatura, em que os estudantes de 6.° e 
7.° anos leram o livro “O Pequeno Príncipe”.

No contexto sugerido pela obra, 
que trata da responsabilidade de cuidar 
de nosso mundo, e do que nele habita, 
algumas ações foram realizadas nas dife-
rentes Áreas do Conhecimento evolvidas 
no projeto, como: saídas de estudo para 
COMCAP, Lagoa do Peri, Maricultura, 
Cinema com o fi lme “O Pequeno Príncipe”, 
documentários, palestras, etc. 

Nas aulas de Artes Visuais, houve 
uma proposta diferenciada nos 6.° e 7.° 
anos, as quais serão relatadas na continui-
dade desse relato.

No 6° ano desenvolvemos uma pesqui-
sa relacionada à utilização da imagem na 
ilustração para Literatura Infanto-Juvenil, 
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em conjunto com recicla-
gem de papel. Durante o 
projeto, foram realizados 
estudos sobre o desenho 
de personagens, histórias 
em quadrinhos, desenhos 
de observação, desenho 
de painel sobre o pequeno 
príncipe, bloco animado e 
desenho de mangá. 

Os estudantes demonstram muito 
interesse nas aulas, superando a falta de 
confiança durante as produções e, algumas 
vezes, a habilidade motora. Trabalhamos 
com o papel machê e a produção de painéis. 

Essas atividades oportunizaram 
que todos encontrassem o seu espaço. 
Percebemos as mudanças que foram 
ocorrendo durante a realização das pro-
postas. Na produção dos painéis, mesmo 
aqueles que inicialmente não haviam 
gostado dos desenhos, ao final ficaram 
satisfeitos com seu resultado.

No 7.° ano o enfoque foi nos mate-
riais transformados, podendo apresentar 
temática relacionada a obra O Pequeno 
Príncipe ou o gosto dos jovens nas produ-
ções visuais. 

Já que a proposta não estava pré-con-
cebida, foi mais difícil encontrar os espa-
ços individuais, mas aos poucos alguns 
coordenavam a preparação de papel para 
reciclagem, outros empreenderam proje-
tos, relacionando com bonecos temáticos, 
e outros, mais ligados ao desenho, desen-
volveram cartazes para uma campanha 
sobre o correto descarte de papel.

Outra ação nas aulas de Artes foi 
relacionar o conteúdo de arte afro-brasi-
leira ao movimento Hip-Hop, num estudo 
mais específico sobre os movimentos de 
Arte Urbana em pintura de Florianópolis, 

em que temos artistas incríveis, os estu-
dantes ficaram fascinados, e os estudos 
produzidos em desenho, relacionados a 
um desses artistas. Foi uma das ativida-
des que mais elevou a autoconfiança na 
utilização das cores.
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Houve grande afinidade com o artista 
Rica de Lucca, que assina como Alma 73. 
Ele é morador do sul da ilha e aborda a 
questão da conservação ambiental em 
suas obras. Quando o procuramos, se pron-
tificou a realizar oficinas na escola. Foram 
duas tardes mágicas! 

Refletimos sobre o papel do artista 
na comunidade e como obra e artista são 
indissociáveis. Com um discurso carre-
gado dos ideais do movimento Hip-Hop, e 
demonstrando alta habilidade, o grafite 
do Alma 73 foi como um ritual de passa-
gem para o ativismo artístico juvenil, pois 
depois desta experiência os estudantes 
demonstraram muito mais confiança em 
expressar seus interesses pela arte. Isso 
se evidenciou por mudanças no corte de 
cabelo, ou de figurino, através de pinturas 
na escola, interesse em frequentar expo-
sições e, inclusive, seguindo as produções 
artísticas nas redes sociais. 

O grafiteiro e professor de História, 
Nichollas Munhoz, que assina Maria, tam-
bém propôs algumas intervenções, como 
assistir ao documentário Eles Foram Por 
Ali, uma produção que apresenta o Graffiti 
em Florianópolis. 

No Dia da Consciência Negra, um gru-
po de artistas do Hip-Hop foi até a unidade 
grafitar o muro externo. Para recebê-los, 
organizamos várias atividades, em que 
os estudantes puderam acompanhar os 
trabalhos da pintura. 

Além disso, realizamos duas ofici-
nas: Abayomi e Cordões Trançados para 
Adorno Corporal. Também tivemos a 
participação especial do músico Tiago 
Aziz, professor de Inglês da RMEF, que 
apresentou equipamento para montar as 
batidas para o rap, e a participação do MC 
Eugênio e amigos. 

Foi muito gratificante participar deste 
projeto, perceber o poder da arte de ampliar 
diálogos, humanizar os espaços, fazendo as 
pessoas vibrarem de alegria. Um dos resul-
tados de toda essa vivência e conscientiza-
ção foi que iniciamos a coleta seletiva de 
resíduos e a produção de papel artesanal, 
um pequeno passo rumo ao futuro, fazendo 
da prática escolar uma ação cidadã. 
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somos professoras 
de Educação Especial e 
em nossa caminhada 
temos muitas histórias 
e projetos que nos pos-
sibilitaram praticar o 
verbo aprender. Com o 
objetivo de socializar 
uma de nossas expe-
riências, descrevemos 
um projeto de trabalho 
desenvolvido, no ano 
l e t i vo  d e  2 0 1 5 ,  n o 
decorrer do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) a um grupo de estu-
dantes com autismo, defi ciência intelec-
tual e defi ciência múltipla. 

No referido ano, atuávamos na Sala 
Multimeios localizada no Núcleo de 
Educação Infantil Raul Francisco Lisboa. 
Essa Sala é polo de atendimento no contra 
turno aos estudantes com deficiência da 
unidade educativa onde está localizada 
e de seis unidades educativas de abran-
gência, contemplando estudantes da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
localizadas nos bairros Santo Antônio de 
Lisboa, Sambaqui e Ratones.

A Sala Multimeios 
é o espaço destinado 
para ao AEE, que se 
c o n s t i t u i  c o m o  u m 
serviço da Educação 
Especial complementar 
e suplementar à escola-
rização dos estudantes 
com deficiência, altas 
habilidades/superdo-
tação e autismo, tendo 
como mote a acessibili-
dade pedagógica, con-

siderando as especifi cidades de cada um.
Os estudantes com deficiência e au-

tismo, envolvidos no projeto, indicaram-
nos o caminho a ser percorrido e, a cada 
experiência, as novas possibilidades nos 
envolveram em um movimento de trabalho 
coletivo, aprendizagem, ensino e avanços 
na trajetória escolar desses estudantes.

O AEE vai além do espaço físico da 
Sala Multimeios, requer a articulação 
entre os demais profissionais da educa-
ção e a família. Assim, as propostas são 
pensadas e encaminhadas em reuniões 
pedagógicas, reunião com pais, discus-
sões em pequenos grupos, troca de textos, 

a arte de cada um: descobrindo talentos, 
(des)envolvendo pessoas no atendimento 

Educacional Especializado
Rosemeri Vargas1

Valquiria Hillesheim Lamb2

1 Pedagoga; Especialista em Educação Infantil e Séries Iniciais (UNIVEL); Professora de Educação Especial/ 
Sala Multimeios.

2 Pedagoga; Especialista em Atendimento Educacional Especializado (UFC); Professora de Educação Especial/ 
Sala Multimeios.
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sugestões através de meios eletrônicos 
como correio e redes sociais, visando qua-
lificar o atendimento ao estudante. 

Foi nesse contexto que desenvolve-
mos a experiência denominada Projeto da 
Serafina, tendo como foco o livro O Diário 
Escondido de Serafina, no qual encontra-
mos possibilidades de trabalhar conceitos 
e habilidades com os estudantes que fre-
quentavam o AEE, tais como: planejamento, 
repertório linguístico, vocabulário, comu-
nicação, atenção compartilhada, coordena-
ção motora fina e ampla, calendário, locali-
zação e lateralidade. Durante esse projeto, 
tivemos o prazer de contar com total apoio 
da escritora dessa obra, que acompanhou 
todo o trabalho através das redes sociais.

Durante os atendimentos no AEE, 
iniciamos o projeto com a leitura do livro, 
atentando para as ideias que foram sur-
gindo e sendo explicitadas pelos próprios 
estudantes. Em decorrência desses diá-
logos, as ações foram sendo ampliadas. 
Foi visível que a Serafina, personagem 
principal da história, inspirava a cada dia 
algo novo. Assim, surgiu a proposta de 
construir a Casa de Serafina por um dos 
estudantes, que apresenta autismo, ma-
triculado na Escola Desdobrada Municipal 
Marcolino José de Lima, na turma do 5° 
ano. Ele é um estudante com histórico 
de não aprendizagem escolar e de falta 
de participação. Como muitos autistas, 
tem interesses específicos e foi a partir 
da valorização destes é que começou a 
aceitar novos desafios de aprendizagem, 
como exemplo, a escrita. Aumentar sua 
autoestima também foi essencial para que 
ele, sua família e escola lhe dessem outro 
lugar social: o do aprendizado, das possi-
bilidades/habilidades e o da mobilidade 
cognitiva.

Evidenciamos que, durante o processo, 
esse estudante foi desenvolvendo estraté-
gias de planejamento, realização e consoli-
dação de seu projeto, potencializando suas 
habilidades de pintura e conhecimentos 
de instalação elétrica, na casa proposta e 
construída por ele. Por iniciativa própria, 
a cada dia o estudante trazia móveis para a 
Casa de Serafina, confeccionados em con-
junto com sua irmã e mãe, que acabaram 
participando de muitos atendimentos.

A construção da casa foi envolvendo 
outros estudantes do AEE, que propuseram 
um armário para as roupas de Serafina. 
Então, apresentamos alguns desafios 
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cognitivos, contemplados em atividades 
que envolveram a organização das roupas, 
atividades de vida diária, higiene e regula-
ção das roupas pelo clima.

Chegou o momento de representar 
Serafina, resolvemos confeccioná-la. 
Uma das estudantes sugeriu também 
fazermos um menino e, então, Serafina 
“ganhou” um irmão, nomeado de Neimar. 

Os bonecos foram confeccionados 
desenvolvendo atividades de corte, costu-
ra e enchimento, possibilitando aprimo-
ramento da sensibilidade tátil dos estu-
dantes. A chegada do “irmão” de Serafina 
propiciou o trabalho de análise e síntese 
das diferentes constituições familiares.

Durante o processo de materializar 
a história de Serafina, surgiu o interes-
se em atividades de escrita de palavras 
por três estudantes da EDM Marcolino 
José de Lima. Um deles apresenta defi-
ciência múltipla (intelectual e física), 
matriculado em uma turma de 1° ano 
do Ensino Fundamental. Os outros dois 
são da turma de 4.° ano, apresentan-
do deficiência intelectual e autismo, 
respectivamente.

Atendendo ao interesse do grupo, 
brincamos de escrever na areia da praia, 
usamos o quadro de escrever, o computa-
dor e os bonecos feitos. Nesta altura dos 
atendimentos no AEE, Serafina já tinha 
uma casa, móveis e um irmão. Faltava, en-
tão, um cenário, que decidimos, junto com 
os estudantes, utilizar a papietagem para 
sua elaboração.
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Foram feitas árvores 
e flores com papel e, ainda, 
colamos galhos e folhas 
que uma estudante trouxe 
do bosque.

Com tantas atividades, 
tivemos muito que comen-
tar e discutir, muitas coisas 
estavam sendo aprendidas. 
Assim, uma das estudan-
tes confeccionou um baú 
para colocar as palavras 
que estava descobrindo e 
aprendendo a escrever.

Nesse período, chegou 
um grupo de estudantes 
trigêmeos ao AEE, matricu-
lados em turmas de 7° ano, 
na Escola Básica Municipal 
Paulo Fontes, apresentando 
deficiência intelectual. 
Considerando as habili-
dades e preferências dos 
irmãos, propusemos a pin-
tura do cenário para a história de Serafina.

Para contribuir com a atividade e am-
pliar o conhecimento de conceitos e algu-
mas técnicas de pintura pelos estudantes, 
convidamos e contamos com a parceria de 
uma professora de pintura, que não perten-
ce ao quadro de profissionais da escola.

Em seguida, os estudantes pintaram a 
Serafina e a árvore que sustentaria a casa 
construída no início do projeto. Depois 

disso, outras pinturas, de 
escolha dos estudantes, 
foram realizadas.

Na obra literária estu-
dada, Serafina tem uma ci-
dade imaginária, essa foi o 
desafio seguinte do projeto 
do AEE. Um dos estudantes, 
que apresenta deficiência 
intelectual, matriculado 
no 7° ano, da EBM Paulo 
Fontes, foi quem assumiu 
o compromisso.

A confecção da cida-
de nos fez vivenciar mais 
desafios de aprendizagem 
envolvendo planejamento 
e cálculos, bem como, a 
descoberta de recursos de 
acessibilidade pedagógica 
para possibilitar acesso 
aos conteúdos nas aulas 
de Matemática no ensino 
regular. A cidade imagi-

nária se tornou um jogo de trilha, que foi 
utilizado com toda a turma do 7.° ano da 
EBM Paulo Fontes, em parceria com a pro-
fessora de Matemática. Todos calcularam, 
jogaram, formaram equipes. Os recursos do 
AEE chegaram até a sala de aula comum e 
contribuíram para a participação do estu-
dante com deficiência e seus colegas nas 
atividades elaboradas pela professora do 
ensino regular.
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Cenário pronto. De volta ao livro, 
Serafina e Seu Nonô, seu amigo e parceiro 
de aventuras, partem em viagem. Para 
representar as descobertas durante a 
viagem dos dois, criamos uma página no 
Facebook em que registrávamos os locais 
por onde os dois passavam, as diferentes 
culturas que conheciam e os meios de 
transporte que encontravam. Isso nos 
impulsionou a novas pinturas, colagens, 
montagem de mapas, jogos de memória, 
confecção de artesanato, pesquisa de 
lugares, animais, uso do computador, 
escrita e leitura de mensagens que eles 
enviavam pelo Facebook, possibilitando 
novos desafios cognitivos.

Em decorrência,  os estudantes 
envolvidos sugeriram mais formas de 
registro desse trabalho. Assim, a escrita 
esteve presente em atividades tais como 

a elaboração de acrósticos; pesquisas em 
dicionários; nomeação de emoções, pes-
soas e lugares; entre outros registros.

Serafina também nos inspirou na 
organização de varais de palavras e textos 
escritos. Os varais se tornaram um ins-
trumento facilitador de aprendizagem da 
escrita de cada estudante.

Todos os estudantes foram se envol-
vendo em atividades de escrita, da forma 
como lhes era possível, como por exemplo, 
registros feitos em um caderno de Diário, 
comparado ao Diário de Serafina.

Relembrávamos as atividades e fazía-
mos a escrita por meio de cópia, colagem, 
ditados, exercitando-nos como escribas.

Serafina retornou da viagem e mate-
rializamos o retorno com o apoio da comu-
nidade escolar. Escrevemos faixas de boas 
vindas e planejamos como estudantes a sua 

volta. Ela chegou em grande 
estilo, em um barco real da co-
munidade. Para comemorar, 
organizamos uma festa para 
os estudantes do ensino regu-
lar e do AEE. Congregamos fa-
mília, estudantes e profissio-
nais da educação. Dançamos, 
comemos e aprendemos a nos 
portar em eventos sociais.

Muitas famílias par-
ticiparam deste projeto, 
ajudando-nos a confeccionar 
os bonecos e cenários. Suas 
participações se deram em 
alguns momentos junto aos 
seus filhos e, em outros, em 
separado. Estes momentos 
foram importantes e se tor-
naram canais de diálogo e 
aprendizado mútuo sobre os 
estudantes.
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Considerações da equipe da Gerência 
de Educação Especial/SMEF

O relato de experiência das profes-
soras Valquíria e Rose revela a possi-
bilidade de atendimento educacional 
especializado para estudantes com 
deficiência intelectual e com autismo 
com base em desafios de aprendizagem.

A experiência levou em consideração 
as escolhas e as potencialidades dos es-
tudantes o que demandou decisão, defi-
nição dos caminhos de aprendizagem, 
uso de recursos didático-pedagógicos, 
iniciativa, reconhecimento ao modo de 
aprender dos estudantes. 

O relato também revela o trabalho 
de envolvimento com a família, cole-
gas de turma e demais profissionais da 
escola, demonstrando a importância 
de um projeto pedagógico organizado 
com a participação de todos os envol-
vidos na escolarização dos estudantes.

Manifestamos nosso reconhecimen-
to e admiração pelo trabalho desenvol-
vido pelas professoras que demonstra-
ram a possibilidade de emancipação 
escolar dos estudantes e dos conheci-
mentos que eles são capazes de produ-
zir, principalmente, quando se trata de 
estudantes com deficiência intelectual 
e com autismo, criando condições de 
ensino e de aprendizagem com base em 
um efetivo planejamento de trabalho.

Todas as atividades foram registra-
das, devidamente autorizadas, em uma 
página do Facebook que chamamos de 
Atendimento Educacional Especializado 
Santo Antônio de Lisboa, hoje chamado de 
Trabalho de AEE das professoras Rose e 
Valquíria. Nesta página, colocamos fotos, 
textos sobre deficiências, autismo e altas 
habilidades. 

Nosso objetivo foi  destacar as 
potencialidades e habilidades dos estu-
dantes atendidos no AEE, demonstrar 
que é possível eliminar barreiras físicas 
e atitudinais e informar as famílias e 
comunidade sobre a condição destes es-
tudantes. Acreditamos ser fundamental 
compreender que os estudantes serem 
sujeitos ativos no processo de aprendiza-
gem e de criação, muda vidas!

Os resultados desse trabalho foram 
para além do município de Florianópolis, 
superando nossas expectativas, quando 
muitas pessoas do Brasil conheceram e 
reconheceram nossa prática.
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Reconhecer identidades, diferenças e 
particularidades do grupo a partir da 

leitura de gráficos

Esse projeto foi desenvolvido com uma 
turma do 9.º ano da Escola Básica Municipal 
osvaldo Machado, durante o ano de 2015. A 
partir de uma autoavaliação, realizada 
pelos estudantes na aula de Matemática, 
é que surgiu o tema a ser explorado: a 
utilização de gráfi cos para traçar o perfi l 
da turma. 

Instigar os estudantes à atividade 
de construção de gráficos, proporcio-
nando levantar, organizar e analisar 
informações é uma possibilidade para 
que a aprendizagem ocorra de forma 
signifi cativa. A criação de gráfi cos é um 
exercício que estimula o poder de sín-
tese, criatividade com relação ao esté-
tico e leitura crítica. Buscando explorar 
essas dimensões, estabelecemos como 
objetivos para o projeto: oportunizar 
o desenvolvimento de habilidades que 
auxiliem na construção, compreensão e 

análise de gráficos; e desenvolver a ca-
pacidade de leitura e interpretação das 
informações presentes no meio social, 
proporcionando o reconhecimento de 
identidades, diferenças e particularida-
des dos estudantes do grupo.

O projeto iniciou com uma reflexão 
em sala de aula, discutimos com os estu-
dantes a importância de saber ler gráfi-
cos, os quais apresentam uma linguagem 
visual muito utilizada nas mídias para 
trazer informações de maneira simples, 
de fácil visualização e compreensão. 
Em seguida, apresentamos que tipos 
de pesquisas utilizam representações 
dos dados e gráficos e explicamos a 
importância da pesquisa como conheci-
mento da realidade. Depois de toda essa 
conversa, instigando os estudantes para 
realização de uma pesquisa, surgiram as 
perguntas:
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Então, o que vamos pesquisar?
Que dados podemos levantar e analisar?
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Surgiu a ideia de realizar uma pes-
quisa que pudesse proporcionar aos estu-
dantes do grupo se conhecerem melhor, 
seu desejo de saberem mais uns sobre os 
outros havia surgido na autoavaliação rea-
lizada ao final do 1.º bimestre. Nesse mo-
mento, a mediação pedagógica se deu pela 
explicação das possibilidades de explorar 
o gráfico para representação do perfil da 
turma. E, assim, ficou decidido como seria 
realizada a pesquisa e a representação das 
informações coletadas.

No encontro seguinte, cada estu-
dante respondeu a um questionário com 
doze questões sobre o seu perfil, sendo 
essas: idade, sexo, como você se conside-
ra, quanto tempo vive em Florianópolis, 
estilo musical que prefere, componente 
curricular que gosta, o que mais gosta 
na escola, gênero de filme que prefere, 
profissão que pretende exercer, o que 
gosta de fazer nos momentos de lazer, 
universidade que pretende cursar e, ain-
da, indicar qual o grande desejo.

Com as respostas em mãos, os estu-
dantes se organizaram em duplas, cada 

uma deveria organizar os dados referen-
tes a uma das questões do questionário, 
coletando as respostas de todos da turma 
à questão sob sua responsabilidade. 

A partir do levantamento de dados 
realizado, cada dupla organizou uma ta-
bela, contendo a frequência absoluta e a 
frequência relativa. Em seguida, as duplas 
representaram os resultados obtidos para 
a sua questão em um gráfico de colunas.

A  c o n t i n u i d a d e  d o  p r o j e t o  f o i 
r e a l i z a d a  n a  s a l a  i n f o r m at i z a d a . 
Iniciamos o encontro, explicando aos 
estudantes tecnicamente como utilizar 
o software BrOffice.org Calc, mostrando 
como poderiam trabalhar com planilhas 
e elaborar gráficos. 

Em seguida, cada dupla iniciou o tra-
balho utilizando o programa. Foi uma aula 
surpreendente, pois os estudantes, após 
superar algumas dúvidas iniciais para 
inserir os dados nas planilhas, apresen-
taram facilidade em explorar o programa, 
organizando os dados e construindo vá-
rios tipos de gráficos que representavam o 
perfil da turma que havia sido pesquisado.
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Na realização dos ajustes para apre-
sentação dos gráficos, como aumentar a 
letra e trocar a cor, algumas dúvidas sur-
giram, mas logo foram sanadas. Durante 
a realização do trabalho, os estudantes 
foram orientados a irem salvando cons-
tantemente, para não perderem suas pro-
duções, possibilitando a sua continuidade 
caso algum problema técnico ou engano 
acontecesse durante a produção.

Cada dupla teve que elaborar uma 
apresentação eletrônica, utilizando o pro-
grama BrOffice.org  Impress, mostrando os 
gráficos elaborados e os resultados da pes-
quisa sobre o perfil da turma. Os gráficos 
também foram impressos e socializados 
em um grande cartaz, que ficou exposto no 
corredor da escola.

No momento da socialização dos resul-
tados no projetor multimídia, os estudantes 
mais tímidos vivenciaram mais um desafio, 
expressar para o grupo o resultado de sua 
pesquisa. Alguns foram na frente da sala sem 
problemas, outros permaneceram sentados 
onde estavam na realização da apresen-
tação, mas todas as duplas apresentaram. 

Um dos momentos mais significati-
vos do projeto foi justamente esse, o da 
socialização, pois o diálogo construído ao 
lerem e interpretarem os resultados foi 
muito rico.

Com a pesquisa puderam traçar um 
perfil para a turma e na apresentação dos 
resultados passaram a se conhecer me-
lhor, percebendo suas diferenças e singu-
laridades. Por exemplo, na questão sobre 
o estilo musical preferido, surpreende-
ram-se ao descobrir que a turma não é 
tão fã de funk. Na pergunta sobre quanto 
tempo vive em Florianópolis, descobriram 
que a maioria é nascida na cidade, nesse 
momento surgiu a curiosidade de conhe-
cer um pouco mais do lugar de origem de 
quem não é de Florianópolis.

No resultado da questão qual é um 
grande desejo, surgiu um diálogo muito 
interessante sobre o que é ser feliz. A 
partir da conversa no grupo, descobriram 
que para alguns, ser feliz é poder ter bens 
materiais, para outros é ter uma família, 
outros defendiam que é ter um bom tra-
balho… E assim foi surgindo a discussão 
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sobre valores, que ser feliz é relativo, que 
a felicidade é um estado e vai depender 
daquilo que quero para mim, e ainda, a 
questão de nossa opinião, que pode mu-
dar ao longo do tempo, a partir de nossas 
vivências. 

Concluímos que os resultados al-
cançados contribuíram com a formação 
ampla dos estudantes, partindo de seu 
interesse. O projeto promoveu o desenvol-
vimento de estratégias de compreensão 

e representação visual dos estudantes 
sobre o meio, de forma criativa, e revelou 
a importância da pesquisa para conheci-
mento da realidade. Além disso, aprimo-
raram sua capacidade de realização de 
sínteses, de comunicar-se e de expres-
sar-se. O projeto permitiu, também, que 
os estudantes se conhecessem melhor, 
reconhecendo a identidade de cada um 
e construindo uma identidade para a 
turma.

Considerações do Núcleo de Tecnologia Municipal:
A leitura de imagens, em um mundo fortemente iconográfico, é uma habili-

dade fundamental a ser desenvolvida no âmbito escolar. Ao propor uma leitura 
de gráficos, fomentando a criação e interpretação, os educadores permitem que o 
estudante sinta-se empoderado com o conhecimento adquirindo a compreensão 
da leitura e produção de gráficos utilizados nos mais diferentes veículos comuni-
cacionais, em diferentes instâncias. Ao nos reportamos as Diretrizes Municipais, 
quando trata do princípio do “Respeito e desenvolvimento de novos e multiletra-
mentos”, temos aqui uma prática pedagógica que contempla tal princípio, aliado 
a interdisplinariedade ao trazer os profissionais de tecnologia educacional e 
matemática trabalhando em parceria.
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Atto Educacional:
carrinhos movidos a elástico

no ano de 2015,  na Escola  Básica 
Municipal Prefeito acácio Garibaldi são Th iago, 
localizada na Barra da lagoa, as turmas de 5.º 
ano desenvolveram uma atividade prática nas 
aulas no laboratório de ciências, utilizando 
o conjunto de peças do Att o Educacional.

Este material é composto por peças 
plásticas tais como parafusos, polias, 
porcas, barras retas e curvas entre ou-
tros, que possibilitam inúmeras mon-
tagens, pois se encaixam entre si. Sua 
utilização estimula a criatividade e a ex-
perimentação, permitindo ao estudante 
construir o saber a partir da vivência, 
da observação, de tentativas, do erro, da 
crítica e também da socialização. Nesse 
sentido, as turmas foram desafiadas a 
construir carrinhos movidos a elástico. 

O objetivo principal da atividade 
foi apresentar aos estudantes as etapas 
básicas da construção do conhecimento 
científico, contemplando: observação, 
elaboração de hipóteses, experimenta-
ção e análise de resultados. O material 
utilizado como apoio e fundamentação 
às discussões foi o livro do projeto “Tim 
faz Ciência”, o qual aborda as temáticas 
tratadas. Abordamos o conceito de trans-
ferência de energia, no caso a energia do 

elástico para a propulsão dos carrinhos, 
e o conceito de medida da distância 
percorrida.

Júlia Belinaso1

1 Licenciada em Química (UFRGS); Especialista em Ensino de Ciências (IFSC); Professora Auxiliar de Ensino 
de Atividades de Ciências.
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Para realiza-
ção da atividade, 
em cada turma 
formaram-se seis 
grupos, de quatro 
ou cinco integran-
tes. Inicialmente 
foi apresentado 
aos estudantes 
um modelo de 
c h a s s i  d e  u m 
carrinho, monta-
do com os com-
ponentes plásticos do Atto Educacional. 
Dessa forma, puderam compreender a im-
portância de cada elemento, como os eixos, 
as rodas e rolamentos, por exemplo. Assim, 
cada grupo pode analisar os elementos 
necessários para que o carrinho pudesse 
andar apenas com o uso do elástico. 

A partir do modelo, os grupos foram 
desafiados a elaborar seus próprios pro-
jetos de carrinhos, utilizando apenas as 
peças do Atto Educacional, barbante e 
elásticos. Em quatro aulas, os estudantes 
discutiram possibilidades, realizaram 
as adaptações necessárias, tomaram 
decisões, fizeram diversas tentativas 
e testes na busca pela maior distância 
percorrida, para, enfim, construir os seus 
próprios carrinhos movidos a elástico 
para participar da corrida. 

Durante o processo, as equipes per-
ceberam que o exagero de elementos 
adicionados para o embelezamento do 
carrinho poderia atrapalhar o seu desem-
penho durante a corrida, devido ao peso 
excessivo.

Assim, na realização da corrida, que 
aconteceu no hall da escola, os estudan-
tes puderam avaliar o desempenho de 
suas construções. A disputa foi em três 

baterias. Ao término de cada bateria, as 
equipes puderam realizar ajustes nos 
carrinhos para melhorar a performance. 
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As equipes vencedoras foram aque-
las em que os carrinhos conseguiram 
alcançar maior distância percorrida. Em 
seguida, foi realizada uma exposição dos 
carinhos na escola e uma votação para 
eleger os mais bonitos. 

Após, os estudantes responderam a 
um questionário para verificar os conheci-
mentos acerca da estrutura do carrinho e o 
entendimento da proposta, além de avaliar 
o que poderia ser diferente ao longo da rea-
lização da mesma. Os estudantes avaliaram 
positivamente a atividade e ressaltaram a 
importância de se trabalhar em equipe. A 
maioria destacou que se estivessem traba-
lhando sozinhos os resultados na corrida 
não seriam tão bons como foram.

Para finalização, os estudantes so-
cializaram os resultados da atividade com 
os demais estudantes dos Anos Iniciais da 
escola, foi um dia muito importante e 
empolgante para todos. As equipes reali-
zaram uma exposição no Laboratório de 
Ciências, explicando as etapas da cons-
trução e demostrando o funcionamento 
dos carrinhos. 

Posteriormente, as turmas elege-
ram três colegas para representarem 
a escola, apresentando o trabalho na 
I Feira Municipal de Ciências. Durante 
a participação no evento, as estudantes 
socializaram o trabalho, apresentando o 
que foi construído e os conhecimentos 
aprendidos durante a atividade.
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o projeto foi desenvolvido no período de 
fevereiro a junho de 2015, com estudantes do 
apoio Pedagógico de anos Finais do Ensino 
Fundamental na Escola Básica Municipal 
Professora Dilma lúcia dos santos, situada na 
Armação do Pântano do Sul.

No início do ano, ao realizar o 
diagnóstico inicial com os estudantes, 
reconhecemos o grande interesse deles 
pelo surfe. Resolvemos, então, explorar o 
tema, iniciando pelo estudo da biografi a 
do atleta Fábio Gouveia, dentro de um 
projeto de incentivo à leitura e à produ-
ção escrita. Além disso, traçamos como 
objetivos o desenvolvimento das habili-
dades socioemocionais, como autoestima, 
criatividade e autonomia. 

O primeiro passo foi o de exibir o 
documentário Fábio Fabuloso, que conta, 
de maneira lúdica, poética e bem humo-
rada a trajetória do surfista escolhido. 
O filme, produzido em 2004, por Pedro 
Cesar, Ricardo Bocão e Antônio Ricardo, 
tem sua narrativa contada em forma 
de literatura de cordel, devido às raízes 
nordestinas de Fábio. A história é con-
tada a partir da fábula de um burrinho 
“sabido e curioso” que acompanhava o 
surfista paraibano em suas aventuras 

para praticar o esporte durante sua 
juventude, apresentando seus inúme-
ros títulos, incluindo o de campeão do 
WQS, a divisão de acesso à elite do surfe 
mundial. Sua imagem está associada a 
valores como simplicidade, humildade, 
amizade e relação familiar. 

 As atividades propostas durante as 
aulas foram desencadeadas pelo grande 
interesse que esse documentário desper-
tou nos estudantes. Eles, ainda, realiza-
ram leituras e pesquisas sobre a vida de 
Fábio Gouveia, em revistas de surfe e sites 
especializados.

Projeto Fábio Fabuloso: 
do surfe à literatura de cordel 

Juliana Cordeiro Maggessi1

1 Pedagoga; Especialista em Prática Psicopedagógica Interdisciplinar e Gestão Escolar na Educação Básica: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; Professora do Apoio Pedagógico.
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Nesta proposta, além do tema surfe 
e o surfista Fábio, foram definidos os 
gêneros textuais e discursivos que 
nortearam as atividades didático-
pedagógicas que seguiram nos meses 
seguintes: biografia e literatura de 
cordel. A partir desses dois gêneros, foi 
possível realizar diversas atividades de 
letramento: leitura, escrita e reescrita de 
passagens importantes da vida do atleta e, 
posteriormente, dos próprios estudantes 
(autobiografia), transformação do texto 
narrativo em versos para a linguagem 
de cordel, pesquisa de rimas, produção e 
edição de livretos de cordel e ilustração 
destes. Recursos audiovisuais também 
foram utilizados para tornar as aulas 
mais diversificadas e interessantes. 

Os estudantes ficaram muito em-
polgados ao descobrirem que Fábio hoje 
é morador do Rio Tavares, bairro de 
Florianópolis. Assim, foi possível pro-
mover um momento muito especial para 
todos, que foi o encontro deles com o ícone 
do surfe que haviam estudado. 

Para esse grande dia, houve toda 
uma organização, desde a formulação de 
questões e preparação para entrevistar o 

visitante até decoração da sala-ambiente 
para o evento. 

Também prepararam biscoitos com 
enfeites em formas de prancha e onda do 
mar, para serem servidos a todos.

Os estudantes confeccionaram convi-
tes à comunidade escolar. O envolvimento 
desta, aliás, foi importantíssimo, o espí-
rito colaborativo auxiliou a alcançar os 
objetivos propostos. 

No “grande dia”, com a sala lotada pe-
los quarenta e cinco estudantes do Apoio 
Pedagógico, e mais alguns estudantes de 
outras turmas que quiseram participar, 
a conversa com o convidado teve início a 
partir da apresentação de todo o traba-
lho realizado por eles. Utilizaram slides, 
tendo como trilha sonora a música feita 
para o documentário, por Marcos Kuzka 
Cunha. A entrevista traduziu-se em uma 
interação intensa entre todas as pessoas 
presentes, na qual os estudantes, além 
de fazerem perguntas ao surfista, recita-
ram versos  e mostraram nas paredes da 
sala suas produções e pesquisas. Antes 
do lanche, fotos e autógrafos marcaram 
a histórica proximidade dos curiosos e 
empolgados estudantes e o ídolo.
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A interação é de crucial importância 
d e n t r o  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  e 
aprendizagem. Ela permite não só que o/a 
estudante se perceba parte integrante de 
um grupo social, mas de uma sociedade 
integralmente. Nas situações reais de 
interação, ele tem a percepção de que o 
conhecimento estudado na escola tem 
implicações e aplicações concretas dentro 
de um contexto maior. Nesse projeto, 
acreditamos que todas as atividades 
promoveram efetiva aprendizagem, 
por intermédio das relações entre 
professora, estudantes, lugar onde vivem, 
conhecimento e realidade, os quais foram 
estabelecidos com significado.  

A partir dessa vivência, em todas as 
outras atividades que foram acontecen-
do conforme as demandas, foi possível 
perceber o envolvimento e compro-
metimento cada vez maior de todos os 

partícipes. Nas discussões e produções 
sempre incentivamos a abordagem de 
temas como a cidadania, solidariedade, 
consciência ambiental, além do combate 
ao preconceito e a discriminação racial. 
Temas importantes para a formação do 
sujeito integral.

O maior desafio dessa proposta de 
trabalho foi o de encontrar caminhos 
para que os estudantes atendidos no 
Apoio Pedagógico pudessem superar 
suas dificuldades relacionadas às com-
petências e habilidades necessárias para 
ter autonomia de leitura e escrita, dando 
subsídios para conseguir acompanhar os 
estudos do ano escolar correspondente a 
sua idade cronológica. O projeto produziu 
reflexos que foram percebidos por toda a 
comunidade escolar, principalmente pelos 
estudantes, que realmente se envolveram 
em todo o processo.  
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REFERÊncia BiBlioGRÁFica

FÁBIO Fabuloso. Direção: Ricardo Bocão; Pedro Cezar; Antônio Ricardo. S. l: Imagens Filmes, 
2004. Documentário. Disponível em: < http://www.interfilmes.com/filme_14927_Fabio.Fabuloso> 
Acesso em: 26 de março de 2015.

Destacam-se como resultados o comprometimento e assidui-
dade dos estudantes nas aulas de apoio, assim como os reflexos em 
sua autoestima, devido à valorização dos seus conhecimentos, o 
aumento da valorização à prática de esportes e, especialmente, o 
interesse pela linguagem escrita e a produção textual.
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transtornos alimentares: 
uma produção audiovisual

Dirciane Schimith Dalagnol1

Sandra Dias da Luz2

Luciane Sandra dos Reis3

1 Licenciado em Ciências Biológicas (Universidade Regional Integrada - URI -  do Alto Uruguai das Missões) 
Professora de Ciências

2 Pedagoga; Especialista em Mídia e Educação; Mestranda em Educação (UFSC); Professora de Tecnologia 
Educacional.

3 Licenciatura em Letras Português e Inglês (UNASP); Professora de Português.

no ano de 2014, na Escola Básica Municipal 
Virgílio dos Reis Várzea, foi desenvolvido, 
com a turma do 8.º ano, um projeto inter-
disciplinar, a partir da temática saúde do 
corpo humano, tendo como foco a apro-
priação de conhecimentos relacionados 
aos diferentes transtornos alimenta-
res e as possibilidades de explorar os 
recursos audiovisuais para apresentar 
resultados de pesquisas.

Objetivamos, também, com essa 
proposta, estimular a participação dos 
estudantes como autores de sua apren-
dizagem, valorizando a criatividade e 
favorecendo a expressão de ideias, além 
de oportunizar acesso a conhecimentos 
acerca da linguagem audiovisual.

Inicialmente, apre-
sentamos o tema a ser 
trabalhado, destacan-
do os tipos de trans-
tornos alimentares a 
serem estudados e as 
características de uma 

produção audiovisual. 
Abordamos um breve 

histórico do cinema e algumas curiosi-
dades sobre a evolução da produção de 
imagens ao longo tempo, as etapas de pro-
dução e a importância de um cronograma 
de execução.

Em seguida, a turma foi divida em 
equipes, cada uma recebeu um tema de 
pesquisa: anorexia, bulimia, obesidade 
ou desnutrição. A pesquisa sobre o tema 
deveria ser realizada tendo em mente 
a produção audiovisual pretendida. 
Então, trabalhamos com os estudantes 
os elementos para a elaboração de um 
pré-roteiro de vídeo, destacando os se-
guintes questionamentos: Como gravar? 
Qual a finalidade do vídeo? Quem é o 
público-alvo?

Para maior aprofundamento nos co-
nhecimentos técnicos sobre as produções 
audiovisuais, levamos a turma para visitar 
Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), 
que na ocasião estava recebendo as exposi-
ções Fotografi a Contemporânea Brasileira 
imagens, vestígios e ruídos e fotografias 
de Paulo Greuel na coleção Chateaubriand. 
Essas exposições contavam com um acervo 
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de instrumentos utilizados para 
produção de fotografias e vídeos de 
diferentes épocas. Foi uma saída de 
estudos muito proveitosa, visto que 
os estudantes tiveram acesso a uma 
palestra sobre o acervo de vídeos e 
fotos do MASC, além de assistirem a 
curtas de animação e cinema produ-
zidos em Santa Catarina.

Na continuidade da proposta 
cada grupo recebeu por correio 
eletrônico uma ficha técnica, 
para realizaram os registros so-
bre o tipo de transtorno alimen-
tar pesquisado, as quais, depois, 
foram compartilhadas via Google 
Drive, o que permitiu que os es-
tudantes alterassem o texto em 
tempo real, em locais diferentes, 
sem a necessidade de salvá-lo em 
um computador. Assim, houve a 
possibilidade do estudante conti-
nuar a pesquisa fora do horário da 
escola, já que o documento estava 
disponível na rede. Dessa forma, 
as equipes puderam realizar as 
pesquisas sobre o seu tema em di-
ferentes fontes e espaços, o que enrique-
ceu muito o processo de aprendizagem.

Nesse suporte os estudantes tinham 
acesso, também, as considerações dos 
professores, que faziam seus registros 
e comentários sobre o trabalho que o 
grupo estava realizando, mediando as 
pesquisas e informações trazidas pelos 
estudantes. Essa prática potencializou o 
tempo do projeto, oportunizando ajustes 
ao longo da realização dos registros na 
ficha técnica.

 Após a conclusão das fichas técnicas 
os estudantes socializaram suas pesquisas 
com os colegas, relatando suas principais 

descobertas e as características do 
transtorno alimentar pesquisado. Então, 
partimos para a reflexão acerca da ela-
boração dos vídeos, momento em que os 
estudantes elaboraram a caracterização 
dos personagens, a sinopse e o roteiro da 
produção audiovisual para apresentar os 
conhecimentos sobre o tema pesquisado. 

Com o roteiro finalizado chegou o 
momento de executar os planos de fil-
magem. Cada equipe, primeiramente, 
teve que providenciar a organização do 
cenário e espaço para gravação, as rou-
pas para caracterização dos personagens 
e as autorizações de imagens. 
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A maioria das equipes optou por rea-
lizar essa atividade no espaço escolar, o 
que favoreceu a utilização dos equipa-
mentos tecnológicos da própria unidade 
educativa.

Após a conclusão das filmagens, cada 
equipe teve um momento na sala infor-
matizada da escola para baixar seu vídeo 
e realizar as edições necessárias utilizan-
do, de forma orientada, programas ade-
quados para tal atividade. Após as edições 
ocorreu uma mostra de vídeos para toda a 
escola, onde os resultados das pesquisas 
foram socializados de forma dinâmica e 
significativa para todos os estudantes. Os 
vídeos produzidos também foram dispo-
nibilizados no Youtube, possibilitando o 
acesso por todos interessados.

A finalização do projeto foi através 
da avaliação dos conhecimentos apre-
sentados nos vídeos e a qualidade da 
produção audiovisual, através de um 
questionário, onde cada equipe atribuiu 
suas notas ao vídeo dos demais grupos. 
Em seguida, cada equipe realizou uma 
autoavaliação do seu trabalho, também 
através de um questionário.

Podemos concluir com esse projeto 
que o uso das mídias propiciou diferentes 
formas de aprendizagem, despertando 

o interesse pela aquisição de novos 
conhecimentos e hábitos, além da me-
lhora na autoestima dos estudantes que 
perceberam o reconhecimento de suas 
potencialidades.
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Renata Cristine Conceição1

o projeto foi realizado no ano de 2015 
com turmas do 1.º ao 4.º anos da Escola Básica 
Municipal adotiva liberato Valentim, como 
proposta de intervenção pedagógica nas 
aulas da Professora Auxiliar de Ensino, 
tendo como enfoque a qualificação da 
aprendizagem matemática. 

Ao elaborar a proposta para trabalhar 
com todas as turmas considerei como prin-
cípio que o ato de brincar também resulta 
em aprendizagens e, a partir disso, o jogo 
foi escolhido como recurso pedagógico para 
promover e ampliar aprendizagens relacio-
nadas ao conhecimento matemático.

Por meio do lúdico, as crianças tiveram 
a oportunidade de se apropriar de novos co-
nhecimentos, puderam levantar hipóteses, 
pensar, analisar estratégias diferentes, in-
teragir com os colegas e confrontar pontos 

de vista, considerando que explorar 
o brincar e jogar é extremamente 

signifi cativo às crianças.
Durante o desenvolvimento 

do projeto, foi possível perce-
ber que o jogo permitiu 
aos estudantes viven-
ciar uma experiência 
cultural e social com 
inúmeras possibilida-
des criativas e trans-
formadoras. Esses 

recursos estimularam a descentralização, 
a apropriação de regras, a expressão do 
imaginário e a assimilação signifi cativa de 
sentimentos e conhecimento.

A mediação aconteceu de diversas ma-
neiras, conhecendo o jogo, orientamos os 
estudantes na sua utilização, apoiando-os 
em suas difi culdades e estimulando suas 
potencialidades. Além disso, levantamos 
diversas situações-problema desafi adoras 
envolvendo o contexto, regras, jogadas e 
peças dos jogos.

Apoiamo-nos em Charnay (1996, p. 
43), que afi rma que “Só existe aprendiza-
gem quando o aluno percebe que existe 
um problema para resolver, quer dizer, 
quando reconhece o novo conhecimento 
como meio de resposta a uma pergunta”.

O projeto foi realizado ao longo do ano, 
nos momentos em que eu, como Professora 
Auxiliar de Ensino, estava com os estu-
dantes, portanto, o jogo não foi concebido 
como uma atividade esporádica, sendo 
realizado apenas para tornar uma ou outra 
aula mais divertida ou diferente, mas sim 
como uma prática permanente.

Trabalhar com jogos envolveu neces-
sariamente planejamento de sequências 
didáticas. Exigiu uma série de interven-
ções para que, mais que jogar, mais que 
brincar, ocorresse a aprendizagem e 

Brincar é aprender: 
o jogo como recurso pedagógico

1  Pedagoga; Professora Auxiliar de Ensino.

de vista, considerando que explorar 
o brincar e jogar é extremamente 

signifi cativo às crianças.
Durante o desenvolvimento 

do projeto, foi possível perce-
ber que o jogo permitiu 
aos estudantes viven-
ciar uma experiência 
cultural e social com 
inúmeras possibilida-
des criativas e trans-
formadoras. Esses 



VIVÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS: PERCURSOS EM COMPARTILHAMENTO52

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Ao planejar a utilização de cada jogo, 
pensou-se como e quando ele seria proposto e quais possíveis explorações permitiriam 
que os estudantes aprendessem. Por isso, ao longo de todo planejamento houve a refle-
xão a respeito dos significados que atendessem as necessidades de aprendizagem dos 
estudantes pelo jogo. Dessa forma, todos os jogos tiveram objetivos e finalidades comuns:

•	 o jogo deveria ser para dois ou mais jogadores, sendo, portanto, uma atividade que 
os estudantes realizariam em conjunto;

•	 o jogo deveria ter um objetivo a ser alcançado pelos participantes;

•	 o jogo deveria permitir que os estudantes assumissem papeis interdependentes, 
opostos e cooperativos, isto é, os jogadores deveriam perceber a importância de cada 
um na realização dos objetivos do jogo, na execução das jogadas, e observar que um 
jogo não se realiza a menos que cada jogador concorde com as regras estabelecidas e 
coopere, seguindo-as e aceitando suas consequências;

•	 o jogo precisaria ter regras preestabelecidas que não poderiam ser modificadas 
no decorrer de uma jogada, isto é cada jogador deveria perceber que as regras são 
um contrato aceito pelo grupo e que sua violação representaria uma falta; haven-
do o desejo de fazer alterações, isso deveria ser discutido com todo o grupo;

•	 o jogo, deveria ter a possibilidade de usar estratégias, estabelecendo planos, exe-
cutando jogadas e avaliando a eficácia desses elementos nos resultados obtidos.
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Jogos de tabuleiros Jogos de cartas Jogos comerciais Entre outros
Serpentes e escadas;

Um a mais um a menos, dez 
a mais e dez a menos;

Jogo das possibilidades;
Bloco Lógico;

O maior vence;
Faca 10;

Jogo das três cartas;
Cubra e descubra;

Borboleta;
Batalha das operações;

Adivinhe a multiplicação e adição;

Twister;
Banco imobiliário;

Jogo da vida;
Batalha naval;
Perfi l Junior;

Pega-pega da tabuada;

Memória;
Dominó;

Tangram;
Bingo das operações;

Bingo da tabuada.

Os tipos de jogos utilizados foram:

Esses encaminhamentos apresenta-
ram outros desdobramentos, entre eles 
de que os jogos trouxessem situações 
interessantes e desafiadoras, permitin-
do que os jogadores se autoavaliassem 
e participassem ativamente o tempo 
todo. Os estudantes perceberam os efei-
tos de suas decisões, das possibilidades 
quando optavam por um caminho ou por 
outro, analisando suas jogadas e de seus 
oponentes. Uma das ações realizadas 
ao longo do projeto foi a produção de 
registros. Os estudantes, ao jogarem, es-
creviam ou desenhavam o que acontecia 
no jogo, descrevendo suas aprendiza-
gens, suas dúvidas, suas opiniões e suas 
impressões sobre a prática vivenciada. 
Esses registros escritos dos jogos ma-
temáticos ajudaram na aprendizagem 

dos estudantes de muitas maneiras, 
provocando a reflexão, a abstração das 
ideias matemáticas e incentivando as 
discussões em grupo. 
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Como estratégia de trabalho, foram 
escolhidos os jogos em grupo de acordo 
com os conteúdos e as habilidades envol-
vidas, contemplando os diferentes anos 
de escolarização e faixas etárias.  Os 
jogos não apareceram em uma sequên-
cia para ser usada do começo ao fim do 
ano. Eles foram pensados para oferecer 
níveis diferentes de complexidade, para 
diferentes anos escolares, envolvendo 
variados conceitos e procedimentos 
matemáticos. Dessa forma, a proposta 
desenvolvida contribuiu com a aprendi-
zagem dos conceitos matemáticos que 
estavam sendo trabalhados pelos demais 
professores das turmas.

Foi possível perceber, durante as 
aulas, que os estudantes aprenderam os 
conhecimentos matemáticos explorando 
suas ideias, escutando o outro, formulan-
do hipóteses, comunicando aos demais 
colegas suas descobertas, mobilizando 

os conhecimentos que tinham e elabo-
raram procedimentos para resolver as 
situações-problema que apareciam no 
decorrer das jogadas, argumentando 
suas escolhas e defendendo-as. 

Durante as intervenções com jogos, 
foi possível perceber que as crianças 
dominavam determinados conteúdos 
e conceitos matemáticos. Percebeu-se 
também que, através da experimentação, 
o estudante aprende a estabelecer ordem 
em seu mundo. O importante do uso do 
recurso do jogo, como material didático 
é que os estudantes brinquem criativa-
mente, fazendo suas próprias experiên-
cias, investigando e inventando, mas não 
se pode esquecer que o professor deve 
mediar o processo de sistematização dos 
conteúdos envolvidos nos jogos e brinca-
deiras. Os jogos também possibilitam um 
trabalho de articulação das diferentes 
Áreas do Conhecimento.
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Faz-se necessário enfatizar que os 
jogos promoveram contextos ricos e de-
safiadores para os estudantes, explorando 
diferentes tipos de situações-problema. 
Com isso, ficou evidente que utilizando 
os jogos no cotidiano da escola ocorreu 
a possibilidade de pensar e construir vá-
rios conhecimentos e conceitos de forma 
agradável e lúdica, como por exemplo: con-
tagem, correspondência, relações entre as 
quantidades, interpretações numéricas e 
operações aritméticas, além da atenção, 
cooperação, flexibilidade, criatividade, 
espera e tolerância, pois no jogo há sempre 
a possibilidade de ganhar ou perder. 

Para finalizar, destaco que para o pro-
fessor introduzir jogos no cotidiano da sua 

sala de aula, ele precisa reconhecer nas 
brincadeiras e nos jogos um espaço de in-
vestigação e construção de conhecimentos, 
sobre diferentes aspectos do meio social e 
cultural em que as crianças vivem.
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iniciação à pesquisa: 
como começar?

 Melize Neves de Melo Daniel1

no ano de 2014, a Escola Básica Municipal 
adotiva liberato Valentim adotou como pro-
posta de trabalho o Projeto Aprender a 
Conhecer – Pesquisar de Corpo Inteiro, 
buscando estimular os estudantes a pes-
quisar, buscar suas respostas, tornando-se 
críticos e autônomos, proporcionando a 
eles uma nova forma de aprender. Aqui se 
apresenta como foi realizada a iniciação a 
pesquisa com duas turmas de 3.° ano.

Iniciamos o trabalho discutindo com 
os estudantes a construção da propos-
ta de projeto, que deveríamos escolher 
um tema de pesquisa, assumindo uma 
postura mediadora e de orientação, va-
lorizando as decisões tomadas por eles, 
numa perspectiva de conhecimento como 
construção social. 

Buscar desenvolver a postura de 
pesquisador nos estudantes demanda 
acreditar na capacidade deles, além de 
incentivá-los a participar do processo ati-
vamente e de forma democrática. Assim, 
depois da discussão do primeiro dia, os 
estudantes tinham como tarefa pensar 
em casa e trazer, para próxima aula, uma 
resposta a seguinte pergunta: 

O que eu quero 
aprender este ano?
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As repostas foram muitas, mas era 
preciso tomar uma decisão. Como estavam 
divididos, iniciou-se um movimento maravi-
lhoso de mobilização em defesa de seu tema. 

Os estudantes começaram a fazer car-
tazes e expô-los pela escola, com o objetivo 
de convencer colegas a escolher seu tema, 
argumentavam e traziam curiosidades 
para despertar o interesse dos outros.

Embora a tomada de decisões fosse 
dos estudantes, foi preciso fazer alguns 
encaminhamentos, já que esta era a pri-
meira vez que se envolviam num projeto 
de iniciação a pesquisa. 

No dia da decisão fomos surpreen-
didos, pois a reação dos estudantes foi 
imediata, se uniram e decidiram que o 
tema de pesquisa seria o “Egito Antigo”. 
Entretanto, percebemos que quatro estu-
dantes não ficaram muito contentes com a 
escolha. Perguntamos o que eles queriam 
pesquisar. Dois responderam “Futebol”, e 
os outros dois “Dinossauros”. Assim, disse-
mos à turma que, para chegarmos a uma 
conclusão, precisaríamos de um acordo. 
O grupo sugeriu que os primeiros pesqui-
sassem como era o futebol no Egito Antigo, 

os quais concordaram. Já para atender os 
outros dois estudantes, combinamos de 
fazer uma pesquisa paralela. Trouxeram 
livros sobre os temas e lemos juntos, mas 
ao iniciarmos as pesquisas e curiosidades 
sobre o Egito, o entusiasmo foi unânime. 

Esses momentos de discussão foram 
de imenso aprendizado para todos nós. 
Os estudantes começaram a sentir suas 
falas valorizadas, percebendo que suas 
colocações recebiam atenção. 

Definido o tema “Egito Antigo”, os 
estudantes elaboraram um caderno 
para registrar suas pesquisas, dúvidas, 
curiosidades e fontes de onde tiravam 
as informações. Surgiram, então, muitas 
perguntas sobre o assunto e começam a 
trazer resultados de pesquisas individuais, 
diversos desenhos sobre o Egito, entre ou-
tros materiais. Então, conversamos sobre 
a forma de organização, cronograma de 
execução e o objetivo final do trabalho. 

Para a pesquisa formal contamos com a 
parceria dos profissionais da sala informa-
tizada e da biblioteca, que nos auxiliaram a 
explorar todos os recursos e materiais dis-
poníveis. Na sala informatizada realizamos 
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pesquisas e registros. Já a biblioteca foi or-
ganizada de modo a deixar sempre visíveis 
livros sobre o tema. Estes momentos foram 
muito ricos e cheios de aprendizagem. 

Com tanta coisa em mente, um ca-
derno com muitas anotações e uma pasta 
cheia de registros, precisávamos organi-
zar tudo para que o interesse dos estu-
dantes não diminuísse. Assim, decidimos 
utilizar o fundo da sala para expormos 
tudo que tínhamos. Foi organizada uma 
linha do tempo, onde fomos colocando as 
informações de acordo com as datas dos 
acontecimentos. 

Após isso, pesquisamos como pode-
riam ser os trajes utilizados no Egito Antigo, 
a partir do que encontramos na internet 
confeccionamos os trajes de Faraó e da 
Cleópatra para que os estudantes visitas-
sem as outras turmas expondo o trabalho. 

Muitos profissionais da escola e de 
fora nos ajudaram e contribuíram com 
o projeto. Um momento inesquecível 

para todos, foi quando o egiptólogo Lucas 
Ferreira veio até nossa escola para dar sua 
contribuição. Ele trouxe vídeos, objetos 
do Egito e nos presenteou com a planta 
Papiro, originária do Egito, além do papel 
feito com ela.

Começamos a pensar que os pais deve-
riam fazer parte desta história. Então, os 
convidamos para visitar nossa sala de aula 
e ver o que estava acontecendo. Assim, 
puderam compreender a riqueza do que 
estava sendo realizado por seus filhos.

O passo seguinte foi irmos ao Museu 
das Artes em Curitiba. Para conseguirmos 
o transporte, os estudantes se empenha-
ram junto com as famílias e arrecadaram 
o valor necessário para que esta saída de 
estudos acontecesse. Cada estudante le-
vou um responsável como acompanhante. 
Esta saída de estudos enriqueceu muito a 
pesquisa, fez com que tanto os estudantes 
quanto os pais tivessem outro olhar para 
o trabalho desenvolvido. 
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No Museu fomos recebidos por um 
egiptólogo que, após uma palestra, nos 
acompanhou na observação dos objetos 
e nos mostrou uma múmia originária do 
Egito, encantando a todos.

Acreditamos que o envolvimento das 
famílias neste projeto contribuiu para 
valorizar o trabalho desenvolvido. Os pais 
passaram a acreditar mais na capacidade 
de seus filhos, deixando de subestimá-los, 
independentemente das especificidades 
que apresentavam. 

Por fim, o projeto foi apresentado 
na Feira de Ciências, que teve expressiva 

visitação. Foi emocionante ver o empenho, 
as explicações e os elogios recebidos. 

Podemos dizer que, com esse proje-
to, ficou evidenciado que ensinar não é 
apenas transmitir conhecimento, mas 
como já dizia Paulo Freire (1996) “Ensinar 
é criar possibilidades para sua produção”. 
Vivemos numa sociedade bombardeada 
de informações e, como profissionais da 
educação, precisamos articular essas 
informações para que o aprendizado se 
concretize. Precisamos desempenhar o 
papel de orientadores da aprendizagem 
dos estudantes. 
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na Escola Básica Municipal José Jacinto 
cardoso, a dança vem sendo trabalhada 
com os estudantes como um meio para 
atingir as finalidades do estímulo edu-
cativo, trazendo algo novo e buscando 
promover a articulação com outras Áreas 
do Conhecimento, algo substancialmente 
diferente e positivo ao próprio sistema. 

O presente relato apresenta uma 
experiência vivenciada em uma das au-
las curriculares de dança na turma do 4.º 
ano, em 2015, envolvendo salto simples 
com giro e a compreensão da linguagem 
matemática empregada para enunciar 
frações. Essa experiência propiciou a in-
tegração entre ciências diferentes num 
mesmo campo de estudo, reorganizando o 
saber fragmentado. Além disso, despertou 
o interesse pessoal em todos por ambos 

os componentes curriculares, revelando 
que os conhecimentos de uma, a noção de 
número fracionário em Matemática, au-
xilia na aprendizagem de conhecimentos 
da outra, a mecânica de um giro no próprio 
eixo em Dança.

Naquele momento, estávamos tra-
balhando as Ações Motoras Básicas da 
Dança, as quais devem ser apropriadas 
pelos estudantes, sendo elas: passos, 
equilíbrio, deslocamentos, gestos, quedas, 
contatos e saltos.

Especificamente na aula aqui rela-
tada, estávamos abordando o Salto com 
Giro. O salto caracteriza-se por uma fase 
intermediária de total ausência de apoio, 
seguindo-se de uma impulsão que ante-
cede a fase aérea. Para a realização do 
giro torna-se necessário compreender os 

Dança e matemática: 
diálogos corporais
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comandos relacionados à direção e ampli-
tude. A direção do giro envolve conheci-
mentos de lateralidade e a amplitude tem 
como base o ângulo do giro, que nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental pode ser 
explorado através de conhecimentos acer-
ca da representação de frações do todo ou 
da volta completa.

A aula iniciou com cada estudante 
em um determinado local do espaço da 
sala de aula. Através de uma música e sob 
um comando de voz foi solicitado que rea-
lizassem um salto com apenas um quarto 
de giro, o que causou estranheza a muitos. 
Percebemos as dificuldades dos estudan-
tes quanto ao significado das expressões 
que estavam sendo empregadas, visto que 
ainda não tinham tido contato com o refe-
rido conteúdo matemático, ou seja, nunca 
haviam estudado estes números. Além 
disso, alguns não conseguiam virar para o 
lado certo, apresentando dificuldades em 
relação à lateralidade, e não conseguiam 
reconhecer se estavam de costas, frente 
ou lado. Pediam para repetir várias vezes 
os comandos, até que conseguissem reali-
zar a volta completa com equilíbrio.

Para desenvolver a noção em rela-
ção à amplitude, utilizando a linguagem 
matemática relacionada a frações, 

recorremos à sinalização no chão utili-
zando fitas adesivas. Cada estudante, em 
sua posição, fez uma figura que se apro-
ximava de uma circunferência, esta foi 
dividida em quatro partes iguais, como 
quatro quadrantes. Cada parte repre-
sentava um quarto da volta completa da 
figura. Foi explicado aos estudantes que 
quando, partindo da posição inicial, eles 
giravam até a primeira marca, realiza-
vam um quarto da volta completa. Então, 
se partissem da posição inicial e giras-
sem até a segunda marca, realizavam 
dois quartos da volta completa, o que 
equivale a um meio da volta completa, 
assim sucessivamente.

Em seguida, cada estudante posicio-
nou-se em seu lugar sob a figura no chão, 
combinamos qual posição inicial e que se-
riam dados comandos indicando o sentido 
do giro e qual deveria ser sua amplitude. 
Com um fundo musical, recebiam os co-
mandos e realizavam os saltos. 

Apenas alguns tinham a curiosidade 
de executar o giro completo e conseguiam. 
Como há a necessidade do controle corporal 
para tal execução fez-se necessário iniciar 
pela fragmentação. Sendo assim, iniciamos 
o salto com giro dividindo o movimento 
em partes, até que se alcançassem a volta 
completa. A voz de comando era: “Gire um 
quarto, mais um quarto, mais um quarto, 
mais um quarto”! 

Na continuidade, exploramos outras 
possibilidades, como pular meia volta, o 
que significava salto com giro de dois quar-
tos ou um meio de volta. Até que chegamos 
no salto com giro completo, que represen-
tava um inteiro. As tentativas foram feitas 
tanto para o lado direito quanto para o 
esquerdo. Os estudantes ficaram muito 
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eufóricos e engajados, como se estivessem 
brincando de pular “amarelinha”. 

A união entre os conhecimentos de 
ambos os componentes curriculares foi 
algo definitivamente consolidador para a 
aprendizagem do grupo. Estudar um ob-
jeto sob diversas perspectivas facilitou a 
aquisição do conhecimento, considerando 
sua totalidade.

Com essa atividade, os estudantes 
aprenderam, de forma interdisciplinar, o 

repertório no que diz respeito à questão mo-
tora, espacial e de linguagem matemática.

A partir de uma atividade desafiadora, 
se apropriaram de diversos conhecimen-
tos, como os números fracionários, além 
da noção de giro no próprio eixo a partir 
de diversas possibilidades. O interesse e 
curiosidade foram tão significativos, que 
os estudantes solicitaram, inclusive, a 
exploração desses “novos” números em 
atividades no caderno.
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Essa experiência aconteceu em uma turma 
de treze estudantes, com idades entre dezes-
seis e setenta e dois anos, do I Segmento 
(alfabetização) na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), no ano de 2013.  

Na turma, as histórias de vida dos 
estudantes eram levadas muito a sério. 
Durante o primeiro semestre, esse recur-
so foi usado com frequência no trabalho 
com os mais variados conteúdos, tendo 
em vista as diferentes oportunidades que 
cada um teve ao longo da vida. 

No mês de julho, a partir da divulga-
ção e convite para participação em um 
evento organizado pela EJA do município 
de Florianópolis, chamado EJA na Rua, 
que visava ampliar o número de matrícu-
las, é que a experiência foi desencadeada.

A turma aceitou participar. Entretanto, 
contribuir com o evento por meio da escrita 
seria um processo longo e doloroso para 
eles, pois a maioria estava iniciando na 
escrita autônoma. Assim, decidiram escre-
ver um convite coletivo, para que outros 
sujeitos nas mesmas condições deles resol-
vessem se matricular na EJA.

Propomos desenvolver o trabalho 
recorrendo às tecnologias digitais de infor-
mação e comunicação (TDIC), tendo em vista 
que desde o início do ano os integrantes do 
grupo não “tinham paciência” para usar o 

computador. Por muitas vezes cedi. Em ou-
tras, realizamos atividades utilizando as tec-
nologias disponíveis. Esse seria o momento 
para desmistificar o uso do computador e 
aprender a explorar essa ferramenta. 

Em conversas com os estudantes, aos 
poucos fomos desnudando algumas ques-
tões que, parece, frequentam o imaginário 
dos letrados: sim, o analfabeto “se vira” com 
as tecnologias, descobre como utilizá-las 
e as incorpora no seu dia a dia, cada um a 
partir de seus recursos e estratégias. 

Desta relação (in)tensa com a tecno-
logia, surgiu a ideia de uma “experiência 
tecnológica”: desenvolver um vídeo com 
a participação de todos, para apresentar-
mos no evento e depois o faríamos circu-
lar pelos espaços disponíveis, como  nas 
redes sociais, por exemplo. Quase todos 
aceitaram. Os mais jovens do grupo, no 
entanto, declinaram do convite. Talvez não 
quisessem “deixar gravada” sua condição 
de analfabetismo.

Assim, o conteúdo do vídeo definido 
pelo grupo foi: um convite àqueles que não 
concluíram sua escolarização no Ensino 
Fundamental para se encorajarem a voltar 
a estudar na “nossa EJA”. A partir dessa 
decisão, o roteiro foi elaborado pelo grupo 
e as falas organizadas em três diferentes 
momentos: 
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O processo foi, como diria Paulo 
Freire, uma boniteza! Todos pensaram 
suas falas e utilizaram seu espaço de 
forma consciente, madura, de maneira à 
realmente cumprir o planejado, que era 
convencer outros, em condições similares 
às suas, a se encorajarem e procurarem 
uma EJA que pudesse lhes trazer as mes-
mas contribuições que a “nossa”: aprender 
a ler, escrever, contar, discutir, argumen-
tar, questionar, posicionar-se, ter acesso a 
diferentes atividades culturais, conhecer 
pessoas e interagir com diferentes su-
jeitos. Assumir, enfim, as rédeas de suas 
vidas também pela via da escolarização.

Após edição, o vídeo ficou com apro-
ximadamente dezoito minutos. Neste 
tamanho, não alcançamos um resultado 
ideal, em termos de ser atrativo para poten-
ciais espectadores. Todavia, optamos por 
deixá-lo com tal extensão, tendo em vista 
que o trabalho resultou, em muito mais do 
que uma “produção vendável”, mas sim um 
lindo processo pedagógico de construção 
de conhecimentos e afirmação de identida-
des, com vistas ao exercício da palavra e da 
cidadania.

De todo o grupo, três estudantes jo-
vens (abaixo de vinte e nove anos) e duas 
adultas decidiram não participar, além 
da ausência de alguns outros estudantes 

adultos nos dias de captura do material. 
A participação efetiva em todo o processo 
foi de sete estudantes, além da professora 
e do coordenador do Núcleo.

Assim realizamos uma “exibição inau-
gural” que resultou num momento verda-
deiramente especial. Além de emocionante, 
ratificou as potencialidades das tecnologias 
digitais, ao permitir a sujeitos em processo 
de alfabetização se (re)conhecerem como 
autores, criadores de um conteúdo inédito 
e tão importante para outros. Desaparecia, 
ali, sua condição de pouca escolarização. 
Eram protagonistas conscientes de suas 
próprias histórias. E as ofereciam a outros 
em condições similares, para que se per-
cebessem como sujeitos historicamente 
demarcados. Se houve dificuldades ou 
fragilidades, não eram completamente par-
ticulares, visto que foram produzidas por e 
nesta mesma sociedade que muitas vezes 
os julga e os desmerece. 

Durante a formatura dos estudantes, 
em dezembro de 2013, o vídeo foi exibido, 
depois outras exibições ocorreram. Foi 

•	 Quem sou eu? (do lugar onde falo);

•	 Como foi minha relação com a 
escola? (durante o período de 
escolarização, em diferentes mo-
mentos da vida); 

•	 EJA na minha vida hoje.
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possível constatar que os nossos protago-
nistas perceberam-se importantes agentes 
veiculadores de outras possibilidades, pois 
foram eles que planejaram, desenvolveram e 
tiveram divulgado um conteúdo relevante e 
de forma sistematizada, talvez pela primei-
ra vez em suas vidas. Constataram que suas 
trajetórias, suas histórias de vida, enfim, 
poderiam servir de exemplo (um exemplo 
positivo!), pois desejaram a superação de 
suas fragilidades de escolarização, realiza-
ram e ainda estão realizando um desejo.

Essa vivência nos levou a reflexões 
importantes acerca da contribuição que 
as tecnologias digitais podem oferecer aos 
estudantes em processo de alfabetização/
letramento da EJA, quando se busca pela 
solidificação do processo de constituição e 
conquista da cidadania plena. Além disso, 
percebemos possibilidades de apropriação 
dos recursos dessas tecnologias, via currí-
culo, promovendo a autoria. Acreditamos 
que essa vivência resultou na produção de 
sentidos e significados para o ser e estar 
no mundo dos jovens, adultos e idosos em 
processo de alfabetização. 

Era este, enfim, o recado que manda-
ram os analfabetos, os poucos escolariza-
dos, os “fracassados”, que em sua trajetória 
escolar não estavam sozinhos. E, quem 
desejasse se dar uma nova chance, poderia 
se espelhar naqueles estudantes do vídeo. 

De forma despretensiosa e sem co-
nhecerem ao certo as dimensões que um 
trabalho pedagógico com o uso simples de 
uma ferramenta tecnológica como uma 
filmadora digital poderia atingir, o grupo 
de estudantes em processo de alfabetiza-
ção, provou a si mesmo e a todos o quanto 
é possível e viável recorrer às tecnologias 
digitais para superar preconceitos e de-
ficiências autoimpostas ou impostas por 

uma sociedade que ignora o potencial de 
quem julga estar à margem de seus recur-
sos. Ao mesmo tempo, é possível constatar 
as possibilidades inerentes às tecnologias 
digitais, no sentido de potencializar os 
processos de ensino e aprendizagem, ao 
trazerem circunscritos em si a capacida-
de de criação e divulgação de conteúdos 
pela internet.

Partimos do pressuposto que, mesmo 
em flagrante desvantagem no sentido ins-
trucional (escolarização) e sendo conside-
rados excluídos do acesso à grande parcela 
dos benefícios tecnológicos disponíveis 
atualmente, os estudantes da EJA podem 
(e devem) se beneficiar dos recursos dispo-
níveis nas tecnologias digitais para produ-
zir conteúdo a ser veiculado nos suportes 
ou mídias possíveis. Tal conteúdo teria a 
dupla função de ampliar as possibilidades 
de circulação dos próprios estudantes em 
um mundo letrado e altamente tecnologi-
zado por uma via e, por outra, de ampliar 
sua participação cidadã em uma sociedade 
cada vez mais encharcada de processos de 
informação e comunicação. 

Percebemos, também, que se pode ir 
mais além, pois é totalmente possível que 
sujeitos como os estudantes em questão, 
possam assenhorar-se de todo o processo: 
do planejamento à captura, edição, divul-
gação e distribuição do conteúdo propos-
to. Esse torna-se, então, mais um espaço 
para exercitar a cidadania de diferentes 
grupos, dentre os quais o dos pouco esco-
larizados. Essa possibilidade, inclusive, 
auxilia na desmistificação do uso de fer-
ramentas digitais aparentemente pouco 
acessíveis ao uso dos estudantes da EJA. 
O material produzido encontra-se dispo-
nível no canal Youtube, sob o título Tempo 
de EJA. Vale a pena assistir e se emocionar!
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Esta proposta pedagógica foi realizada 
na Escola Básica Municipal intendente 
aricomedes da silva, no ano de 2015, 
envolvendo os estudantes da turma do 
4o ano de tempo integral, tendo como 
objetivo promover conhecimentos, 
através de um projeto de pesquisa, 
a c e r c a  d e  f u n g o s  e  b a c t é r i a s , 
revelando como estão presentes no 
dia a dia de nossas casas.

A opção por trabalhar conteúdos 
curriculares por meio de pesquisa 
vem de nossa crença de que pesquisar 
é o ato de procurar, diligentemente, 
respostas a indagações ou informações. 
Dessa forma, a pesquisa contribui para 
a “construção” de conhecimentos pelos 
estudantes, promovendo a compreensão 
das relações entre as informações obtidas 
e o mundo. Durante o ato de pesquisar, 
estudantes e professores, sujeitos da 
“ação”, devem participar simultanea-
mente de todo o processo escolar, em 
que ambos ensinem e aprendam uns 
com os outros. É importante que o pro-
fessor fomente a pesquisa e ensine aos 
estudantes como pesquisar, a partir de 
temas que despertem o interesse deles, 
instigando o gosto pela pesquisa.

Torna-se importante provocar a 
busca por informações nos mais diver-
sos meios, como livros, revistas, mídias 
eletrônicas, internet etc, ensinando aos 
estudantes como realizar o acesso. A 
mediação do professor é imprescindível, 
sinalizando acerca da importância de 
desenvolver uma visão crítica do que está 
disponibilizado em algumas fontes. Além 
disso, deve levantar questionamentos 
que agucem a busca pelas respostas que 
ainda não se tem, registrando todas as 
ideias e informações pertinentes, bem 
como, a origem das informações obtidas 
por meio das leituras. 



EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL: POTENCIALIZANDO O TRABALHO SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DOS ALIMENTOS 67

Nesse relato apresentamos o tra-
balho desenvolvido para estimular a 
aprendizagem acerca da ação dos fungos 
e bactérias no meio ambiente e nos seres 
vivos. Além da pesquisa teórica, a propos-
ta buscou vivências e experimentos que 
possibilitaram e comprovaram a presença 
dos processos estudados.

Inicialmente, realizamos uma roda de 
conversa, em que os estudantes puderam 
expor suas ideias sobre a origem, produ-
ção e desenvolvimento dos alimentos. 
Instigamos a discussão a partir de pergun-
tas sobre que transformações os alimentos 
podem sofrer e o que seria o bolor e o mofo.

Em seguida, os estudantes realiza-
ram as primeiras pesquisas para eluci-
dar as dúvidas que surgiram durante as 
discussões. Realizaram leituras em livros 
didáticos e na internet sobre o tema “mi-
crorganismos”, focando na transformação 
dos alimentos.

Para complementação das informa-
ções encontradas apresentamos outras 
mais, desenvolvendo conceitos que dife-
renciam os fungos e as bactérias.

As dificuldades de compreensão 
acerca desses seres vivos devem-se ao 
fato de não serem palpáveis, pois são seres 
microscópicos.

1 . ª  e x p e r i ê n c i a :  F o i  r e a l i z a d a  n o 
Laboratório de Ciências, com o objetivo de 
mostrar a decomposição dos alimentos. 
Colocamos uma fatia de pão levemente 
umedecido e uma fruta dentro de um 
ambiente fechado (caixa). Verificamos 
e registramos diariamente, por meio de 
uma tabela, quais foram as transforma-
ções ocorridas. Destacamos durante o 
experimento a ação dos fungos e bacté-
rias ao decompor o alimento, através do 
aparecimento de bolor e mofo.

O momento seguinte da proposta foi realizar três experiências, com o objetivo de  
mostrar a transformação dos alimentos, mostrando as ações dos fungos e das bactérias.
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O processo avaliativo foi realizado de 
forma contínua, durante todo o processo 
de trabalho. Acompanhamos as pesquisas 
realizadas pelo grupo, a apresentação dos 
resultados, a socialização dos conheci-
mentos e a conclusão do projeto por meio 
dos experimentos e registros realizados. 
Os ajustes realizados no planejamento 
durante a execução da proposta foram 
norteados pelos registros avaliativos. 
Portanto, foi fundamental que durante 
todo o processo os estudantes apresen-
tassem suas considerações em relação ao 
andamento das aulas para aprimoramento 
da prática docente e a busca de resulta-
dos ainda mais significativos para todos.

Avaliamos que durante o trabalho 
desenvolvido, o grupo mostrou-se aber-
to para os novos conhecimentos, muito 

curioso e interessado em participar de 
todas as atividades que foram propostas. 
Acreditamos que não existe uma “fórmula 
mágica” para promover a aprendizagem, 
no entanto, quando o estudante é sujeito 
ativo no processo educacional, partici-
pando da busca pelo conhecimento, e o 
professor assume papel de mediador do 
processo intelectual, a chance de ocorrer 
a aprendizagem potencializa-se.

2.ª experiência: Foi realizada no refeitório da escola, 
sob a supervisão da Nutricionista, com o objetivo de 
mostrar que os alimentos podem ser transformados 
de forma benéfica através da ação dos fungos e bac-
térias. Realizamos o experimento de transformar 
o leite em iogurte. Utilizamos para isso dois meios: 
fermento lácteo e o Kefir.  Os estudantes observaram 
o processo e realizaram registros dos diferentes mo-
mentos da transformação que o leite foi sofrendo até 
chegar ao iogurte. 

3.ª experiência: Também foi realizada 
no refeitório, sob as mesmas condi-
ções, tendo como objetivo observar o 
processo de fermentação que ocorre 
durante o preparo de alguns alimentos 
e bebidas, como bolo, pão, leite fermen-
tado (Yakult), cerveja e vinho. Após 
conversar com o grupo sobre essas 
possibilidades, preparamos um bolo 
coletivo para que pudessem observar 
e registrar o que acontece durante o 
processo de fermentação.
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Durante a vivência desse projeto mui-
tos momentos de aprendizagem podem ser 
descritos. A cada nova informação, nova 
atividade e experiência, foram notáveis o 
brilho nos olhos dos estudantes. A supera-
ção de barreira sem provar o novo, a busca 
pelo conhecimento e a ansiedade em ver os 
resultados foram evidenciadas pelas falas 
e registros de todos. Foram muitas as vi-
tórias, muitas conquistas. Ultrapassamos 
barreiras que foram desde a autoestima, 
em que os estudantes se sentiram valori-
zados, até o desenvolvimento da coope-
ração e solidariedade, nos momentos em 
que uns ajudavam os outros, fornecendo 
explicações e informações, através de 
conversas paralelas e informais. Com cer-
teza, todos conseguiram se apropriar dos 
conhecimentos propostos nesse trabalho, 
isso de forma significativa e prazerosa.

Além dos conceitos trabalhados, 
acerca da transformação dos alimentos, 

gostaríamos de destacar a importância do 
desenvolvimento do hábito da pesquisa 
desde a infância, através de ações que agu-
cem a curiosidade, a sensibilidade, a capa-
cidade de percepção e o desenvolvimento 
da autonomia na busca de conhecimentos, 
além de favorecer o desenvolvimento da 
autoconfiança. Consideramos, portanto, 
que a pesquisa deve estar sempre presen-
te, pois ela é o caminho para o saber pen-
sar e o aprender a aprender. Permitindo 
também ao professor estar em constante 
atualização, reavaliando sua prática e, 
diante das mudanças que ocorrem, rein-
ventando o seu caminho.
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o projeto foi desenvolvido com setenta es-
tudantes, com faixa etária entre nove e quinze 
anos, que, no ano de 2015, frequentaram o 
Apoio Pedagógico no contra turno das au-
las, na Escola Básica Municipal Professora 
Herondina Medeiros Zeferino.

O tema do projeto surgiu entre os 
próprios estudantes do grupo, pois alguns 
deles gostavam muito de desenhar. A ex-
ploração de diversas formas de expressão 
pelos sujeitos torna-se importante para fa-
vorecer a externalização de sentimentos, 
conhecimentos, opiniões, discursos, an-
seios e, até mesmo, identidades. Iniciar com 
o interesse dos estudantes é um caminho 
possível para trabalhar os conhecimentos 
escolares a partir de situações que tenham 

sentido para os sujeitos. Além disso, de-
senvolver projetos no Apoio Pedagógico 
demanda abranger diferentes faixas etá-
rias e conhecimentos, contemplando cada 
estudante em sua singularidade.

O projeto iniciou pela conversa sobre o 
signifi cado de “grafi te”. O atendimento era 
realizado uma vez por semana. Em cada 
grupo, as respostas foram as mais diversas 
possíveis. Uma delas foi: “Grafite é o que 
tem dentro do lápis”. No entanto, o que a 
maioria respondeu, que já esperávamos, é 
que o grafi te é o mesmo que “pichação”.

Partindo dessa discussão um texto 
informativo contando a história do grafi te 
foi apresentado aos estudantes. Cada um 
realizou a leitura do texto. Em seguida, 
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e x p u s e r a m  s u a 
opinião sobre o que 
leram. Como uma 
das propostas do 
projeto era trabalhar 
leitura de diferentes 
gêneros e interpre-
tação de texto, após 
a explanação oral, foi 
realizada a interpre-
tação do que foi lido.

Em seguida, fo-
mos à sala informa-
tizada para realizar 
uma pesquisa sobre 
a diferença entre 
grafite e pichação.

Durante a pesquisa realizaram re-
gistros escritos sobre o tema em debate, 
além da ilustração de exemplos de pi-
chação e de grafite. Com essa atividade 
foi possível perceber as dificuldades de 
alguns na leitura e na busca por infor-
mações na internet. Propomos, então, 
a utilização de outro recurso midiático, 
um vídeo, para melhor compreensão das 
diferenças. Após a visualização do vídeo, 
realizamos um debate oral, onde cada 
um pode colocar suas impressões sobre 
o tema. Durante a socialização, muitos 
estudantes foram lembrando fatos do seu 
cotidiano, como o de que próximo a sua 
casa tinha uma pichação, ou que viu um 
grafite parecido com o do vídeo no centro 
de Florianópolis.

Depois de conhecerem um pouco 
sobre a história do grafite, cada estu-
dante do grupo escolheu um grafiteiro 
para conhecer um pouco de sua história, 
sua trajetória no mundo das artes, seu 
estilo, sua ideologia. Para essa pesquisa 
contamos, novamente, como suporte a 

sala informatizada. Atribuímos critérios 
para direcionar a pesquisa e seus regis-
tros, os estudantes teriam de buscar a 
página na internet, ler o texto e extrair 
dele somente as informações necessárias. 
Para que todos os estudantes pudessem 
conhecer um pouco de cada grafiteiro, 
após as pesquisas, foram confeccionados 
cartazes que ficaram expostos na sala 
para apreciação de todos.

Com o objetivo de evidenciar aos es-
tudantes que o grafite não é meramente 
uma pintura nos muros da cidade, mas 
que atrás de cada imagem existe uma his-
tória, um contexto social, apresentamos 
aos estudantes um vídeo do grafiteiro 
Crânio. Nele o grafiteiro conta um pouco 
da sua história e que escolheu o índio 
azul para retratar nos seus grafites, pois 
para ele, é uma maneira de representar 
os brasileiros e ao mesmo tempo retratar 
as desigualdades do país. O vídeo causou 
bastante impacto nos estudantes, no pri-
meiro momento, eles não compreenderam 
bem por que o índio dormia na calçada e 
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estava utilizando uma bandeira do Brasil 
para se cobrir. Utilizamos deste momen-
to para falar sobre a intolerância, sobre 
a violência contra os povos indígenas e 
sobre o consumismo, pois o grafite em 
questão fazia uma analogia ao índio que 
foi queimado em Brasília por jovens da 
classe média alta. Foi uma aula bastante 
produtiva, repleta de reflexões.

Como muitos estudantes trouxeram 
falas sobre os grafites de Florianópolis, 
apresentamos a eles/as um vídeo contan-
do um pouco sobre a história do grafite 
na ilha e de alguns grafiteiros. Diante dos 
olhares atentos iam surgindo expressões 
de espanto e frases como: “Professora, eu 
já vi esse grafite”;  “Que lindo! Esse fica na 
praia perto da casa da minha avó.”

Todos esperavam ansiosos pelo dia 
em que iriam fazer o seu próprio grafite, 
mas para isso ainda tinham que cumprir 
mais uma etapa: a inscrição no blog do 
Apoio Pedagógico para participar da 
palestra e da oficina com Renan Britto, 
psicólogo e grafiteiro nas horas vagas. 
Cada estudante precisou acessar o blog, 
encontrar o link e realizar sua inscrição 
no evento. O objetivo dessa atividade foi 
promover práticas de letramento, na qual 
a leitura e a interpretação auxiliaram 
a compreender e participar de situa-
ções de seu interesse que possuíam um 
significado.

Os estudantes ficaram muito ansiosos 
em conhecer o grafiteiro Renan. 
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No dia e horário combinados, ele che-
gou à escola, sendo recebido com muito 
carinho pelos estudantes; pois ao longo 
do projeto, seu nome foi citado diversas 
vezes. Então era como se eles o conhe-
cessem há muito tempo. No auditório da 
escola, iniciou a palestra destacando o 
contexto social do grafite, questionando 
os estudantes acerca do tema, os quais 
prontamente responderam sem pestane-
jar. Ele trouxe, também, algumas imagens 
produzidas por grafiteiros famosos que, 
para sua surpresa, eram todas identifica-
das pelos estudantes presentes. Ao final 
da palestra, Renan destacou sua alegria 
e surpresa, afirmando que também 
aprendeu muito no encontro. Em seguida, 
seguimos para o muro que seria grafitado 
para realização da oficina.

Foi uma tarde muito prazerosa, cada 
estudante pode expressar naquela pa-
rede seus desejos, suas angústias, suas 
vontades.
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Na aula seguinte, realizamos uma 
socialização sobre todo o projeto, e cada 
estudante elaborou um texto apresentan-
do um relato sobre a experiência vivida. 

O que ficou evidente, pelas produções dos 
estudantes, é que todos nós somos capazes 
de realizar o que desejamos, basta querer, 
acreditar para, assim, poder concretizar.

Todos os estudantes participaram 
com entusiasmo na hora da produção 
escrita. Aqueles que apresentavam 
maiores dificuldades solicitaram auxílio 
para também conseguir participar, pois 
queriam muito deixar o seu registro 
escrito. Ressaltamos o relato de um 
desses estudantes, que elaborou um texto 
repleto de desejos, sonhos e, acima de 
tudo, conquistas. Em um trecho ele diz: 
“Quando cheguei em casa e fui dormir, 
até sonhei que estava na escola com o 
Renan pintando outro muro... e o muro da 
escola ficou muito bonito, eu gostei, todo 
mundo gostou.” Estas palavras dizem 
tudo, foi um projeto com muitos objetivos 
pedagógicos, mas com resultados que 
vão além da sala de aula e que terão 
significado para a vida toda.
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nos últimos anos, diversas ações foram 
planejadas e implementadas na Escola Básica 
Municipal Batista Pereira, no sentido de, atra-
vés da inter-relação de diversas ativida-
des, conscientizar os estudantes que as 
suas escolhas refletem diretamente na 
qualidade de vida.

Desde 2013, propomos a	caminhada	
para os estudantes dos Anos Finais, como 
forma de estimular a prática de uma ati-
vidade física fora do ambiente escolar, 
sem custo financeiro e possível de ser 
realizada durante todo o ano. Ela acontece 
nas imediações da unidade, mas algumas 
combinações são necessárias, no que se 
refere a comportamento e segurança. 
Caminhamos uma vez na semana, e quan-
do saímos da escola combinamos o tempo 
que utilizaremos.

Perto da escola temos a sede do 
conselho comunitário do Alto Ribeirão, 

que conta com uma academia ao ar livre.	
Com o passar do tempo incluímos o uso 
destes equipamentos em nossas aulas. O 
que se mostrou de grande utilidade, visto 
que vários de nossos estudantes já fre-
quentam academias e, muitas vezes, não 
recebem instruções adequadas; além de 
introduzir refl exões sobre treinamento, 
malhação, anabolizantes, entre outros 
temas ligados diretamente à saúde e à 
prática da atividade física.
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Outra atividade que realizamos fre-
quentemente são as trilhas, geralmente 
como vivências de projetos interdiscipli-
nares. São momentos únicos de convívio 
e aprendizado, onde os conhecimentos 
são transformados em saberes, graças a 
uma maior interação entre estudantes e 
professores.

Uma preocupação constante em 
nossa escola é com a alimentação	 dos 
estudantes, para além do tempo que es-
tão aos nossos cuidados. Um dos nossos 
objetivos é a conscientização de todos 
quanto à necessidade de mudanças dos 
hábitos alimentares. Reconhecemos que 
estes hábitos são construídos desde a 
primeira infância e que os adultos são 
os responsáveis por preparar e pensar 
a alimentação da família. Por isso, fo-
ram pensadas ações que possam ajudar 

adultos e crianças/adolescentes a repen-
sarem estes hábitos e consequentemente 
buscarem a mudança.

Cada faixa etária requer uma manei-
ra diferente de sensibilização. Utilizamos 
brincadeiras, jogos, teatro, vídeos, repor-
tagens, além de vivências concretas. Nos 
Anos Iniciais, propomos piqueniques, 
visitas ao supermercado, encontros com 
as famílias, além do lanche diário moni-
torado pelos professores. Outra prática 
comum nas aulas de Educação Física é o 
Seminário, que ocorre todos os anos no 
mês de março, referente a Semana da 
Saúde, em que os estudantes do 5.º ao 
9.º ano apresentam temas relacionados 
à Atividade Física e Saúde aos estudan-
tes do 1.º ao 4.º anos. Para acompanhar 
o aprendizado do estudante e manter a 
comunicação com as famílias, garantimos 
sempre um registro: uma receita saudá-
vel, um bilhete para um amigo, lista de 
compras, cartas e textos de opinião.

Notamos que com os estudantes dos 
Anos Iniciais o retorno é mais efetivo, 
além de contarmos com uma maior preo-
cupação dos pais.  Temos relatos de várias 
famílias sobre intervenções positivas 
das crianças nas listas de supermercado, 
depois de nossas dinâmicas. Com os ado-
lescentes dos Anos Finais encontrarmos 
maior resistência, quando o assunto é ali-
mentação saudável. Por este motivo, de-
senvolvemos em 2015, com as turmas dos 
8.º anos, uma proposta interdisciplinar 
de sensibilização, com o apoio de vários 
profissionais da escola.

Partindo do pressuposto que só po-
demos intervir naquilo que conhecemos, 
propusemos aos estudantes, como tarefa, 
que registrassem em uma tabela, suas 
refeições por uma semana.
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Paralelamente, iniciamos o estudo 
dos capítulos referentes à alimentação no 
livro didático de Ciências. Abordamos os 
conceitos de alimento, nutrientes e suas 
funções, além da pirâmide alimentar, con-
tando com a parceria das professoras de 
Ciências para o aprofundamento e maio-
res explicações sobre estes conteúdos.

Na etapa seguinte, realizamos aulas 
práticas, geralmente no refeitório, com 
pratos, registros e figuras de diversos 
alimentos. 

Nesta atividade, os estudantes tive-
ram a oportunidade de visualizar a sua 
alimentação e compará-la à pirâmide 
alimentar, que usamos como um ideal de 
alimentação diária. Desta forma, pude-
ram identificar quais alimentos estavam 
faltando em seu dia a dia, a que grupo 
alimentar pertencem e quais as quanti-
dades necessárias para alcançarem uma 
alimentação mais saudável.
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Após estas constatações, solicitamos 
que eles escrevessem uma carta, contando 
estas descobertas para a mãe ou para o 
responsável pela alimentação da casa, 
como estratégia para compartilhar e, em 
muitos casos, pedir ajuda para mudar.

A escrita da carta foi orientada e revi-
sada pela professora de Língua Portuguesa, 
a partir do desenvolvimento dos aspectos 
necessários a este gênero. Em seguida as 
cartas foram postadas no correio.

As produções dos estudantes e os 
registros realizados por nós revelaram 
a apropriação dos conceitos relativos ao 
tema, através de discursos e ações que in-
dicavam sua disponibilidade a mudanças. 
Neste sentido, a produção textual dos es-
tudantes se constitui no registro e em um 
dos instrumentos de avaliação utilizado.
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Marli Marlene Schimidt1

Raquel Pinheiro Matiola2

seminário de Planejamento dos 
anos Finais: interdisciplinaridade 

como possibilidade

1 Pedagoga-Hab. em Orientação Educacional (UDESC); Especialista em Educação Sexual (UDESC); Orientadora 
Educacional.

2 Pedagogia-Hab. em Séries Iniciais e Supervisão Escolar (UDESC); Especialista em Prática interdisciplinar 
na Educação Infantil e séries iniciais (FUCAPI); Supervisora Escolar..

Esse relato apresenta uma prática insti-
tuída coletivamente na Escola Básica Municipal 
Batista Pereira, objetivando compartilhar 
propostas e ações pedagógicas que se-
rão desenvolvidas no decorrer do ano 
letivo. Nosso Seminário de Planejamento 
acontece sempre no início do ano, 
normalmente em março, evolvendo os 
professores dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, sendo organizado pela 

Equipe Pedagógica e Direção da escola. 
Essa prática oportuniza o diálogo entre 
os diferentes Componentes Curriculares  
e torna a construção do conhecimento 
junto aos estudantes mais rica, prazerosa 
e integrada. 

A superação da fragmentação e 
divisão dos conhecimentos é um dos 
desafios encontrados no cotidiano es-
colar, que necessita da mobilização e da 
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cooperação entre Equipe Pedagógica e 
professores. Orsolon (2005, p. 19) nos 
diz que “o coordenador é apenas um dos 
atores que compõem o coletivo da esco-
la. Para coordenar, direcionando suas 
ações para a transformação, precisa 
estar consciente de que seu trabalho 
não se dá isoladamente”. Dessa forma, 
ressalta-se a importância do trabalho 
coletivo e da articulação de todo grupo 
para promover mudanças significativas 
e transformadoras.

O compartilhamento de conheci-
mento, através de um trabalho coletivo 
e de convivência, é fundamental para 
que se alcance as metas estabelecidas 
e se concretize efetivamente ações que 
aprimorem o trabalho pedagógico. Para 
tanto, é indispensável um olhar sensível 
e diferenciado por parte da Supervisão 
Escolar,  Orientação Educacional e 
Administração Escolar. Cabe a esses 
profissionais, definir e propiciar tempo 
e espaço para planejar, estudar e pensar 
ações que visem à construção do conheci-
mento, valorizando as diferenças e indi-
vidualidades de cada educando e de cada 
profissional que os atende.

Tem-se o planejamento como um 
direcionamento da prática pedagógica, 
pois nesse momento é que as decisões 
são tomadas a partir de objetivos defini-
dos. Acredita-se que a intencionalidade 
pedagógica é um dos pontos necessários 
para se alcançar o sucesso no processo de 
ensino e aprendizagem. Moretto (2010, 
p. 100), afirma que “o planejamento é um 
roteiro de saída, sem certezas do ponto 
de chegada”. Assim, fica entendido que o 
imprevisto e a flexibilidade fazem parte 
desse momento, por isso a necessidade 
do (re)planejar diante das mudanças que 

podem ocorrer. Sendo este um processo de 
construção e reconstrução, assim como, 
de avaliação do trabalho pedagógico. 

Nosso Seminário de Planejamento 
realiza-se no tempo e espaço escolar, 
caracterizando-se como um momento 
de aproximação entre os profissionais 
que atuam nos Anos Finais da unidade. 
Ao longo dos últimos anos, é possível 
perceber que por meio desse evento vem 
se rompendo, ainda que superficialmen-
te, as barreiras entre os Componentes 
Curriculares. A partir dele, muitos profes-
sores se encorajaram a interagir e tentar 
se comunicar por meio de projetos e ativi-
dades integradas. 

Tem-se claro, que esse é apenas um 
começo e que a integração ainda não 
ocorre da maneira como se acredita ser 
possível, mas a “conversa” foi estabeleci-
da, possibilitando conhecer e interligar 
conceitos e conhecimentos em comum. 
Esse momento coletivo possibilitou ao 
grupo, conhecer um pouco mais das ou-
tras Áreas do Conhecimento como forma 
de compreender o todo e não apenas a 
parte, ampliando o olhar do professor 
e o libertando da sua “caixinha”. A cada 
ano, o encontro no Seminário vem pro-
piciando um trabalho cada vez mais 
interdisciplinar. 

Compartilhar ideias vem se tornan-
do um hábito do grupo, pois antes mes-
mo da realização do Seminário, os pro-
fessores procuram se reunir por Área 
para pensar e definir algumas ações dos 
Componentes Curriculares para o ano. 
É a partir dessas reflexões que os pro-
fessores elaboram o seu planejamento 
diário, considerando as diferenças e 
peculiaridades de cada turma e cada 
estudante. Percebe-se, nos corredores 
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da escola, os reflexos do redimensiona-
mento dos planejamentos e das práticas 
pedagógicas que vem sendo adotadas 
nos últimos anos.

O Seminário de Planejamento é um 
evento dividido em dois momentos distin-
tos, em que objetivam:

•	 Socializar

•	 Planejar

No dia de sua realização, no momen-
to do socializar, cada professor apresen-
ta o que planejou para as suas turmas 
de forma ampla. A partir disso é que a 
interação acontece e propostas de tra-
balho são pensadas. O planejar implica 
em refletir e definir metas, relacionando 
teoria e prática, realizando assim, a prá-
xis pedagógica.

Ressalta-se que posteriormente, es-
ses professores se reúnem periodicamen-
te para pensar e definir ações a respeito 
do projeto elaborado, reestruturando as 
propostas quando necessário.  

Sempre que algum projeto é pen-
sado ele é socializado, também, com os 

estudantes, onde cada professor apre-
senta como irá desenvolver o projeto, 
explicando o que e como trabalhará. A 
ideia é envolver o estudante desde o 
início e estimular sua participação ati-
va durante todo projeto. Muitos deles 
buscam, de forma autônoma, conhecer 
um pouco mais do assunto explorado por 
meio de materiais e leituras, experiências 
práticas, pesquisas, entre outros. Essa 
postura dos estudantes enriquece muito 
as aulas, uma vez que, levam para a sala de 
aula o que encontram em outros espaços. 
Para os educadores, os objetivos estão 
sendo alcançados, pois quando o que se é 
estudado extrapola o ambiente escolar, 
mostra que há envolvimento e interesse 
dos estudantes e, consequentemente, o 
aprendizado em suas várias facetas. 

Ao final do projeto planejado, costu-
meiramente, é realizada uma avaliação 
escrita, na qual os estudantes avaliam os 
pontos positivos e o que precisa melhorar, 
sendo discutidas sugestões e críticas. Por 
meio dessa avaliação é possível repensar 
e redimensionar as propostas, norteando 
a continuidade dos planejamentos. 
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Os resultados que vem sendo alcan-
çados por meio dessa ação são vários. Hoje 
na escola tem-se um grupo de professores 
parceiros entre si e da Equipe Pedagógica, 
os quais solicitam e entendem a importân-
cia do planejamento e do compartilhar. 
Observa-se, também, que os estudantes 
conseguem estabelecer relações entre as 

áreas com maior facilidade, compreenden-
do o conhecimento como algo globalizado 
e valorizando todas as formas do saber. 

Sabemos que há muito que melhorar 
e o que lapidar para que esse momento se 
torne cada vez mais enriquecedor, porém 
acreditamos que os primeiros passos fo-
ram dados.
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Barbara da Silva Borges1

Matematizando o 
Mercado Público de Florianópolis

1 Licenciada em Matemática (UFSC); Especialista em Gestão e Metodologia do Ensino (FDB); Professora de 
Matemática. 

o projeto foi realizado no segundo trimestre 
de 2015 com os estudantes do 8.º ano da Escola 
Básica Municipal Mâncio costa, localizada no 
bairro de Ratones.

Nosso objetivo com este trabalho foi 
mostrar aos estudantes as relações da 
matemática com o mundo vivo e dinâmico 
no qual os estudantes estão inseridos, 
rompendo a distância entre os conteú-
dos estudados e a experiência. Tirando 
do Componente Curricular seu aspecto 
mecânico, engessado, sem vida e desvin-
culado da realidade e dos interesses e 
necessidades dos estudantes. 

O foco foi a contextualização, que 
contribui e muito para a aprendizagem 
de conceitos matemáticos, além dos 
aspectos históricos e culturais envol-
vidos e do resgate do orgulho de ser 
Manezinho (segundo o Dicionário da 
Ilha, Manezinhos são pessoas nativas da 
Ilha de Santa Catarina).

Para trabalharmos na perspectiva 
da contextualização iniciamos assis-
tindo um vídeo sobre as aplicações ma-
temáticas no cotidiano. Depois foram 
exibidas algumas imagens do Mercado 
Público de Florianópolis e feitos alguns 
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questionamentos, como, por exemplo: 
Existe matemática no Mercado Público? 
Quais figuras geométricas aparecem em 
sua arquitetura?...

Na aula seguinte fomos com a turma 
até o Mercado Público, onde, foram orien-
tados por um roteiro de observação. Lá os 
estudantes dividiram-se em três grupos. 

Um grupo ficou responsável pela ala 
norte, outro pela ala sul e o terceiro pelo 
vão central. A partir daí, realizaram obser-
vações, medições, entrevistas e registros 
fotográficos.

Nas aulas seguintes, fizemos a análi-
se dos dados coletados pelos estudantes. 
Onde os estudantes foram conduzidos à 
sistematização do conhecimento envol-
vido, resgatando a aprendizagem através 
da formalização matemática. Estudamos 
cada uma das figuras geométricas iden-
tificadas pelos estudantes no Mercado, 
planas e espaciais, abordando conteúdos 
como vértice, face, aresta, ângulo, perí-
metro, área, volume, entre outros.

Com as medidas coletadas e utili-
zando razão, proporção e regra de três, 
construímos a planta baixa do Mercado 
Público (que, aproximou-se muito das 
medidas originais). O perímetro e a área 
ocupada pelo mesmo no centro da cidade 
também foram calculados. Através da me-
dida da sobra de um estudante e da sombra 

do Mercado (como Tales fez para medir a 
altura da pirâmide no Egito), conseguimos 
calcular a altura aproximada do Mercado. 
A medida da altura possibilitou estimar o 
volume de suas alas.

Com os dados coletados através das 
entrevistas realizadas com os comercian-
tes dos boxes, os estudantes descobriram 
como se dá o processo de concessão e licita-
ção feito pela Prefeitura de Florianópolis. 
Puderam constatar, também, que o valor 
mensal pago por cada boxe varia de acor-
do com seu tamanho. Sendo que, quanto 
maior o tamanho do boxe, menor o valor 
pago por metro quadrado.



85

Outro enfoque dado a este trabalho 
foi o histórico. Os estudantes realizaram 
uma pesquisa sobre a história e as curiosi-
dades do Mercado Público, onde puderam 
assistir a uma série de vídeos de “causos” 
do Mercado. E, centraram suas atenções 
no livro Mercado Público e suas Histórias.

No estudo 
deste livro os 
e s t u d a n t e s 
descobriram 
que, das várias 
pessoas que 
fizeram parte 
d a  h i s t ó r i a 
d o  M e r c a d o 
Público, existia 
um morador de 
Ratones citado 
no livro. Fato 
que despertou 

o interesse e a curiosidade dos estudantes. 
Queriam descobrir se Seu Antônio Manoel 
Berto ainda morava em Ratones e se po-
deriam conversar com ele e ouvir suas 
histórias sobre o Mercado Público de sua 
época. Para nossa alegria, localizamos Seu 
Antônio, que gentilmente recebeu alguns 
estudantes em sua casa.

Seu Antônio Manuel Berto 
nasceu no Ratones, em 10 de julho 
de 1924, em casa. Contou-nos que 
pouco podia ir à escola, por conta 
do trabalho que seu pai o obrigava 
a fazer na roça, por isso não apren-
deu nem a escrever seu nome. Hoje, 
aos noventa e um anos Seu Berto 
nos conta sobre suas idas e vindas 
ao Mercado Público. Fala que os 
anos mais marcantes que ele teve 
no mercado, foram de 1955 a 1970. 
Anos em que ele levava três vezes 

por semana suas carretas cheias para 
vender sua produção agrícola no mer-
cado, num percurso que podia levar três 
horas a trote, e seis a passo. Ao falar sobre 
o Mercado de antigamente e o de hoje, 
ele claramente prefere o mercado antigo, 
onde fala com muita felicidade de como 
era, como ele vendia bem sua produção 
no mercado. Conta que vendia um pouco 
de tudo: cebola, pimentão, alecrim, ervas 
para chás, alho, loro, alcachofra e etc. E, 
com orgulho diz que uma réstia podia 
ter até vinte e cinco cebolas, com dez a 
doze quilos cada réstia. Contou também 
que a unidade de medida mais utilizada 
era a arroba (que estudamos depois em 
sala). Ainda hoje, muito lúcido ele vai ao 
mercado duas vezes por semana, as terças 
e sextas, para vender louro, alcachofra e 
nona. A experiência foi enriquecedora!

Na sequência, foi dado espaço para 
que os estudantes manifestassem sua cria-
tividade, seu amor pelo Mercado, por sua 
cultura e seu orgulho por ser Manezinho 
ou por viver neste lugar abençoado. Aqui 
estão alguns exemplos: um desenho do 
Mercado Público, feito a mão e um rap com 
várias palavras utilizadas pelos nativos.

MATEMATIZANDO O MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS 
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REVITALIZOU
de Ana Clara Medeiros

Aê, seu istepô
Você já se ligou
Depois de tantos incêndios, 
algo revitalizou
Foi o Mercado mesmo
As alas, os boxes
Tudo ficou mudado, saiu até no repórter
Aí “cê” se pergunta, tem matemática no Mercado?
Mano, “cê” não sabe, tem matemática “pra” todo lado
A Barbara que disse: Matemática não é “bobice”
E o segundo incêndio
Ah foi coisa feia
Oito e vinte da manhã
Destruiu a ala norte inteira
Mano sem problemas, agora vou falar
Mofas com a pomba na balaia, que significado há?
O mercado público é seu
Se você não o entende
Imagine eu
A sua cultura
Não tem muita frescura
Sua geometria
Da a maior alegria
O Mercado Público
Virou nosso estudo
Vamos procurar 
E tentar achar
Os diferentes ângulos
As formas e triângulos
E “pra terminar”
Eu vou te falar
Segue reto toda vida
Que no Mercado tu vai chegar 
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O projeto Matematizando o Mercado Público de Florianópolis demonstrou o 
quanto é necessário adequar o currículo à realidade social trabalhada, possibilitando 
aos estudantes fazerem conexões com as suas vivências, pois mostrou que é possível 
além de desenvolver os conteúdos matemáticos propostos, fazer um resgate histó-
rico, social e cultural do objeto de estudo escolhido. Outro aspecto do projeto, que 
também foi avaliado de forma extremamente positiva, foi a possibilidade dada aos 
estudantes para que explorassem suas diversas inteligências. Inclusive às inteligên-
cias necessárias ao relacionamento cooperativo com o grupo, ao exercício das formas 
de comunicação e exposição de ideias, ao controle das emoções, etc. A avaliação 
da aprendizagem dos estudantes, específicas dos conteúdos matemáticos, deu-se 
através de observações constantes e minuciosas, feitas individual e coletivamente, 
durante todo o período de desenvolvimento do projeto. Assim como através de avalia-
ções escritas e autoavaliações solicitadas aos estudantes. Ao relatar sua visão sobre o 
trabalho, a estudante Jackeline Corrêa escreveu: 

Sair da escola e estudar matemática ao mesmo tempo... Muito legal 
fazer este trabalho, pois podemos ver que há matemática em todos os 
lugares. E que também estudar matemática não é apenas ficar fazendo 
cálculos, trancados em uma sala de aula.
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Durante o trabalho todas as etapas foram 
sendo registradas (por algumas alunas) 

em um diário de bordo.

MATEMATIZANDO O MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS 
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a cartografia como uma 
ferramenta de leitura da realidade

1 Licenciado em Geografi a; Mestre em Educação (UFSC); Professor de Geografi a.

as aulas relatadas neste documento foram 
realizadas com estudantes dos 6.º anos da Escola 
Básica Municipal João Gonçalves Pinheiro, no 
ano de 2015, tendo como objetivo a alfa-
betização cartográfi ca.

A partir deste relato queremos colo-
car um problema relacionado à temática 
da elaboração, leitura e interpretação de 
mapas, especialmente à dificuldade do 
professor no ensino e aprendizagem aos 
estudantes no entendimento do mapa 
como representação da realidade e da 
leitura do mesmo. Como fazer com que 
os estudantes compreendam as relações 
topológicas, projetivas e euclidianas a 
partir do ensino de geografi a, utilizando 
a linguagem gráfi ca? Como proporcionar 
a compreensão do mapa como ferramenta 
para ler a realidade?

A partir da alfabetização cartográfi -
ca o estudante passa a ser capaz de ler e 
interpretar os fenômenos geográfi cos em 
diversas escalas, por meio da construção, 
interpretação e leitura de mapas. 

Para tal tarefa, utilizamos vários 
recursos didáticos, entre eles: textos 
conceituais e geográficos; o audiovisual; 
a tecnologia digital; materiais próprios 
da cartografi a, como papel vegetal; ima-
gens de satélite; bússola; pranchetas; 

fi ta métrica e conteúdos relacionados ao 
lugar, no caso, a localidade do Rio Tavares, 
situada em Florianópolis, Santa Catarina, 
Brasil.

Nas discussões realizadas, eviden-
ciaram-se as transformações que vêm 
ocorrendo no Rio Tavares, no restante 
de Florianópolis e até no estado de Santa 
Catarina, infl uenciados por aspectos eco-
nômicos e culturais, como o caso da urba-
nização que vem modifi cando rapidamen-
te a paisagem local e regional. Além disso, 
apresentamos alguns conceitos básicos 
da geografi a, sobremaneira o conceito de 
lugar, mas também paisagem e espaço 
geográfico, esses foram utilizados para 
compreensão dos processos de transfor-
mação do lugar em que vivemos. 

Para favorecer a apropriação dos 
conceitos e sua avaliação, utilizamos 
algumas imagens projetadas e recortes 
de fotografias. Nesse momento, os estu-
dantes identifi caram e escreveram se as 
imagens representavam um lugar, uma 
paisagem natural ou modifi cada e um es-
paço geográfi co.

Em seguida, utilizamos um documen-
tário chamado Pois Agora, de Marcelo Dias, 
que conta, por intermédio da memória de 
moradores, como era a nossa localidade 
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nas décadas anterio-
res. O documentário 
apresenta relatos 
i m p o r t a n t e s ,  q u e 
utilizamos somente 
alguns trechos, con-
seguindo descrever 
um pouco de como 
era esse lugar cha-
mado Fazenda Rio 
Tavares.

A partir do que 
assistimos, os estu-
dantes realizaram uma atividade de escri-
ta, em que explicaram quais modificações 
perceberam no lugar onde vivem, em 
relação ao que aparece no vídeo. Também 
apresentaram quais atividades econômi-
cas são realizadas no momento atual e 
qual era a atividade principal nas décadas 
passadas.

Para iniciar a discussão sobre mapas, 
apresentamos as várias formas de repre-
sentar a Terra na linguagem gráfica, que 
vai do globo terrestre, plantas, maquetes 
até chegar aos vários tipos de mapas, 
como os temáticos e náuticos. Após, estu-
damos quais são os elementos básicos que 
um mapa deve ter, como: título, subtítulo, 
legenda, escala, orientação e coordenadas 
geográficas. Com a leitura de um texto 
informativo, os estudantes puderam com-
preender melhor essa padronização e a 
função de cada um desses elementos.

A seguir, decidimos construir o 
mapa tendo como temática a localização 
da EBM João Gonçalves Pinheiro, com a 
identificação das áreas vegetadas (sem 
vegetação e com vegetação). Para tanto, 
tornou-se necessário discutir a importân-
cia da vegetação nas áreas urbanas. Dessa 
forma, introduzimos um texto básico 

sobre o assunto para somente depois par-
timos para a confecção do mapa propria-
mente dito com os recursos disponíveis a 
unidade educativa. 

Utilizamos o Google Earth e o Google 
Maps, os quais nos fornecem imagens de 
satélite da região, a partir de diferentes 
ângulos, dimensões e datas. Dessa forma, 
exploramos a visualização de mapas de 
cima e oblíquos, além dos em 3D. Em se-
guida, buscamos o histórico de imagens 
antigas a contar do ano de 2002 e dados 
correlativos à orientação, escala, altitude 
e coordenadas geográficas. Ao longo do 
processo os estudantes iam realizando 
registros e construções no seu caderno 
acerca do que estava sendo trabalhado.

Através do confronto entre as noções 
topológicas, projetivas e euclidianas e as 
relacionadas às modificações da paisa-
gem local é que se estabeleceu um grande 
debate entre os estudantes. Nesse mo-
mento, muitas dúvidas surgiram, como, 
por exemplo, as referentes à localização 
de suas casas em relação à escola e a ou-
tros lugares que lhes eram familiares, 
além das que dizem respeito a como o 
espaço geográfico se modificou rapida-
mente nos últimos anos.

Fonte: Google Earth.  Disponível em: <www.google.com.br/maps/ >Acesso em: 02 abr. 2015.
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Em seguida, captamos imagens do 
entorno da escola numa escala fácil de 
trabalhar, adotamos a escala de 1:2500. 
Discutimos as relações complexas referen-
tes a escalas, revelando o seu signifi cado, 
como no caso escolhido em que cada 2500 
metros está sendo representado em um 
centímetro na imagem. Para inferir a rea-
lidade e a representação de forma prática 
fomos ao pátio utilizando a fi ta métrica.

No momento seguinte, a partir da 
imagem impressa, começamos a elaborar 
o mapa a partir do papel vegetal, que é de 
fácil visualização. 

Os estudantes foram selecionando e 
pintando com as cores cor-
respondentes as da legen-
da: as vias, as áreas urbanas 
vegetadas e não vegetadas, 
além de localizarem a esco-
la e colocarem a orientação 
geográfica, que posterior-
mente trabalhamos na prá-
tica com o uso da bússola.

Os mapas elaborados 
pelos estudantes auxi-
liaram na compreensão 
da própria realidade, se 
apropriando dos conceitos 
na prática e percebendo as 

correlações entre alguns deles, como: a 
transformação da paisagem local, a impor-
tância da vegetação para áreas urbanas e a 
própria cartografi a escolar.

Os estudantes conseguiram perceber 
a complexa rede de conceitos e entendi-
mentos de um lugar e que, a partir de uma 
metodologia do Estudo do Meio, é possí-
vel visualizar esse intricado fenômeno 
do espaço geográfico nas suas múltiplas 
dimensões, podendo ser humano, físico e 
geográfico. Dessa forma, a representação 
gráfi ca ganhou sentido.

Para continuidade da proposta, re-
tornamos ao Google Earth, explorando 

a s  i m a g e n s  d e  2 0 0 2  e 
2015 da localidade do Rio 
Tavares, correlacionando 
ao documentário histórico 
já assistido. Com esse olhar 
histórico-geográfico, deba-
temos acerca do fenômeno 
da modifi cação da paisagem 
local e rápida urbanização, 
possível de observar pela 
diferença das duas imagens. 
Ainda refletimos sobre 
a relação entre o espaço 
dado a sua representação e 
quais fatores podem estar 
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relacionados ao fenômeno pesquisado, 
mobilizando, para isso, os conhecimen-
tos prévios sobre o local, a cidade de 
Florianópolis, o estado de Santa Catarina 
e o Brasil. 

Os estudantes conseguiram reco-
nhecer que o espaço social foi modificado 
em função das transformações que acon-
teceram na Ilha de Santa Catarina e por 
consequência no Rio Tavares, que passou 
rapidamente de um polo essencialmente 
agrícola para um núcleo comercial e de 
moradia, por fazer parte de um circuito 
turístico nas últimas décadas. 

Podemos concluir que a construção 
do mapa local, os conceitos geográficos 
e informações históricas auxiliaram na 

verificação da realidade espacial, dos pro-
blemas sociais e ambientais da localidade 
e da cidade, possibilitando perceber, por 
exemplo, a falta de planejamento urbano 
e contaminação da Lagoa da Conceição e 
Praia do Campeche pelo esgoto doméstico. 

O documentário trabalhado e os co-
nhecimentos prévios dos estudantes foram 
fundamentais para a compreensão das 
transformações ocorridas com o espaço em 
estudo, levantando diversas outras ques-
tões que poderiam ser aprofundadas. Nessa 
atividade evidenciou-se a importância da 
elaboração de um mapa para compreensão 
de uma dada realidade, aguçando a refle-
xão e produção de conhecimentos que não 
estão nos livros didáticos.
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Rodrigo Cantos Savelli Gomes1

a experiência do brincar com o fazer 
artístico: desvendando o universo 

musical dos povos indígenas e africanos
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Este relato traz experiências desenvolvidas 
com os estudantes de dezesseis turmas, do 1.º ao 
5.º anos no ensino curricular de Música, na Escola 
Básica Municipal antônio Paschoal apóstolo, 
durante o ano letivo de 2013 e primeiro 
trimestre de 2014. 

Paralelamente aos demais eixos te-
máticos do Componente Curricular Artes, 
a proposta teve como objetivo conhecer, 
ouvir e tocar os instrumentos musicais 
dos povos indígenas e africanos, estando 
atento as suas propriedades sonoras. 
Juntamente ao uso destes instrumentos, 
buscou-se interpretar, experimentar, 
criar e improvisar em conjunto, exploran-
do diversas formações instrumentais.

A improvisação e criação aqui su-
geridas não são aquelas relacionadas às 
grandes performances de músicos, mas 

sim as que têm como meta a criação de 
uma ideia musical, com lógica e sentido 
expressivo. Desse modo, uma das preo-
cupações iniciais foi à ideia de eximir nos 
primeiros contatos com os instrumentos 
os conceitos de certo e errado, bonito e 
feio, permitindo aos estudantes um conta-
to íntimo e próprio com os instrumentos, 
com seu corpo e com sua voz, explorando 
todos os seus recursos sonoros de acor-
do com sua criatividade e possibilidade. 
(CAMPOS, 2000). Desse modo, permitir 
experimentar e improvisar sempre antes 
de introduzir conceitos possibilita ao estu-
dante uma maior liberdade, despertando 
a vontade de descobrir por si, ouvindo e 
pensando por conta própria, o que facilita 
o autoconhecimento e o desenvolvimento 
da personalidade. 
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Procurou-se, como isso, seguir as 
novas correntes da educação musical dos 
dias atuais que procuraram oferecer ao es-
tudante mais do que a habilidade de tocar 
um instrumento, proporcionando a ele um 
contato íntimo com a música de modo que 
este contato esteja comprometido com 
sua realidade sociocultural, com sua épo-
ca, com seus anseios e desejos; em outras 
palavras, “tornar um indivíduo sensível 
e receptivo ao fenômeno sonoro, promo-
vendo nele, ao mesmo tempo, respostas 
de índole musical.” (GAINZA, 1988, p. 101).

Os instrumentos musicais indígenas, 
africanos e afro-brasileiros trabalhados 
foram: chocalhos africanos, chocalhos 

indígenas, ganzás, ovinhos, bongôs, caxi-
xis, berimbau, cabuletês, marimba, mbira, 
pau-de-chuva, flautas indígenas, maracás, 
agogô, reco-reco, pandeiro e tambores 
diversos.

Algumas estratégias metodológicas 
foram lançadas para conhecer os instru-
mentos a partir dos objetivos propostos, 
entre elas, conto sonoro, distribuição in-
terativa, experimentação, improvisação 
coletiva, regência, apreciação musical 
interativa. Estas atividades foram dividi-
das em quatro grandes eixos: conhecer, 
experimentar, produzir e apresentar. 

No momento chamado	“conhecer”, tra-
balhamos o Conto Sonoro e a Apreciação 
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Musical Interativa . 
Iniciamos pela apresen-
tação do conto que tra-
zia a história do instru-
mento pau-de-chuva, 
a partir de um roteiro 
semiestruturado que 
ressalta a origem e as 
propriedades sonoras 
do instrumento musi-
cal. Na encenação da 
história, os estudantes 
foram personagens, brincaram 
com o enredo, com instrumentos musicais 
e com demais materiais que serviram para 
contextualizar a narrativa. O índio foi um 
estudante da sala, os amigos foram todos os 
colegas da turma. No momento da tempes-
tade, as crianças utilizaram placas de raios 
X para fazer sons de trovão, canos flexíveis 
para o som do vento e guarda-chuva para 
se abrigar. As intervenções das crianças 
na própria história, durante a atividade, 
davam mais riqueza ainda a história. 

 Além desta, outras histórias sono-
ras com características similares foram 
utilizadas para conhecer instrumentos de 
origem africana, como o Agogô, a Mbira 
e o Cabuletê. No caso da Mbira, a história 
foi inspirada na leitura do livro “A mbira 
da beira do rio Zambeze”, de Décio Gioielli. 
A obra apresenta diversos contos, áudios 
com som do instrumento e curiosidades.

Para trabalhar a Apreciação Musical 
interativa foi adotada uma estratégia em 
que os estudantes ouviram diversas vezes 
a gravação de uma determinada música e, 
assim, aprenderam a letra da canção brin-
cando. Na primeira brincadeira realizada, 
formamos uma roda no chão e uma criança 
ficou no centro de olhos fechados enquanto 
se ouvia a música. Ao mesmo tempo, uma 

moeda ia passando de mãos em mãos, em 
que todos fingiam estar passando a moeda 
para confundir quem estava no centro. Ao 
parar a música, a criança do centro tinha 
de adivinhar com quem estava a moeda. 
Para reiniciar a brincadeira, quem ficava 
com a moeda ia para o centro. Repetiu-se 
essa brincadeira várias vezes até todas 
passarem pelo centro. 

A brincadeira seguinte foi com uma 
bola, sendo uma variação da primeira. 
Novamente formou-se uma roda no chão 
com espaço para circular por detrás. 
Enquanto ouvia-se a música, um estudante 
ficava andando por fora da roda, com a bola 
em mãos, e em determinado trecho da mú-
sica colocava a bola atrás de um colega que 
estava sentado na roda. Nesse momento o 
colega que havia sido escolhido, com a bola 
em mãos, devia levantar-se e correr para 
alcançar o que já estava em pé antes que 
ele sentasse no seu lugar.

No eixo “experimentar” os estudan-
tes conheceram diversos instrumentos 
musicais e repertórios variados. As ati-
vidades sonoras com estes instrumentos 
envolveram interação, trabalho em equi-
pe, controle dos instrumentos, regência, 
criação e improvisação. Além disso, outras 
experiências sonoras foram exploradas, a 
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partir de momentos da rotina diária, como 
a Chamada Interativa com o Conteúdo. 
Durante o momento de registrar a presen-
ça no diário de classe, os estudantes deviam 
responder a chamada de forma musical, 
sonora, lúdica e criativa, tornando-o um 
momento atrativo e com sentido. Em uma 
das situações vivenciadas, ao invés de res-
ponder “presente”, o estudante chamado 
deveria bater palmas três vezes. Para o fal-
tante, se deveria ouvir um silêncio. Depois 
de ouvir o som, a turma toda repetia o som 
produzido pelo estudante chamado. Várias 
outras variações sonoras foram exploradas 
durante as aulas, como: dizer uma palavra 
da música que estávamos ensaiando; tocar 
uma nota na flauta ou em outro instrumen-
to; cantar trecho de uma música; fazer o 
ritmo da música que estávamos ensaiando; 
fazer algum gesto ou som livre; pular; falar 
o nome de um instrumento musical; falar o 
nome de uma nota musical; etc. 

Também foi realizada a Distribuição 
Interativa. Nessa estratégia, além de or-
ganizar a entrega do instrumento para 
cada um, evitando tumulto, confusões e 
descontentamentos, é possível revisar o 
nome dos instrumentos musicais. Os estu-
dantes foram organizados em roda, onde 
no centro foram colocados todos os instru-
mentos já conhecidos e experimentados 
pela turma em atividades anteriores. Um 
estudante de cada vez foi até o centro e 
escolheu um instrumento para um colega, 
entregando-o na mão dele. O colega que 
recebia devia dizer o nome do instrumento 
em voz alta para que todos ouvissem. Se 
acertasse, ficava com o instrumento, se 
errasse era escolhido outro.

Outra estratégia adotada foi a 
Improvisação Coletiva, momento de to-
car musicalmente os instrumentos e, ao 

mesmo tempo, elaborar criações instan-
tâneas, prestar atenção aos sons produ-
zidos e interagir com os colegas. Para a 
realização dessa atividade, todos ficaram 
sentados em roda, cada estudante com 
um instrumento em mãos. No centro, um 
repinique ou caixa de guerra. Com um 
pandeiro, um ritmo de capoeira era in-
troduzido e todos os deviam acompanhar, 
ao seu modo, com seus instrumentos. Em 
certos momentos, se fazia um breque e 
todos deviam estar atentos para também 
pararem de tocar. Então, um estudante 
devia ir ao centro e elaborar algumas 
células rítmicas. A turma imitava/repe-
tia as sequências logo em seguida, sem 
perder a fluência musical. Ao finalizar a 
seção de improvisação/criação, um o rit-
mo anterior era retomado, enquanto isso, 
o estudante que tinha realizado a impro-
visação escolhia outro colega para seguir 
o jogo. Como variação dessa proposta, no 
momento do breque,	todos paravam de 
tocar, menos um grupo de instrumen-
tos (uma vez só os pandeiros, outra só 
os chocalhos, ou só tambores, ou agogôs, 
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etc.). Esse grupo permanecia tocando 
sozinho por um tempo pré-determinado 
como, por exemplo, quatro compassos ou 
outra contagem à escolha. Enquanto isso, 
o restante da turma que parou de tocar 
fazia a contagem do tempo em voz alta. E, 
seguida, todos voltavam a tocar o ritmo da 
capoeira que estava servindo de base.

Ainda no eixo “experimentar”, explo-
rando elementos musicais como intensida-
de e andamento, é que ocorreu o Regendo 
com Instrumentos. Durante essa atividade, 
os estudantes, novamente, foram organi-
zados sentados em roda, cada um com um 
instrumento leve de percussão em mãos. A 
partir de um ritmo simples, puxado no pan-
deiro, que serviu como guia, todos, cada um 
ao seu modo, sem necessidade de explicar 
a levada, acompanhavam.  De vez em quan-
do, se faziam alguns breques, em que todos 
deviam parar de tocar, não podia haver ne-
nhum som de instrumento (silêncio total) e 
só retomavam quando o professor tocasse 
seu instrumento novamente. No decorrer 
da atividade, o instrumento guia foi passa-
do para alguns estudantes coordenarem a 

regência. Quando ele tocava, toda a turma 
devia tocar junto, se ele parava de tocar, 
todos paravam também. 

No grande eixo da proposta desenvol-
vida, chamado “produzir”, foram seleciona-
das algumas músicas inspiradas na cultura 
infantil, africana e indígena para trabalhar 
em sala de aula, a partir dos instrumentos 
conhecidos e das experiências sonoras dos 
estudantes. Foram escolhidas: “Lagusta 
Laguê”, “Enhambo mena”, “Escravos de 
Jó”, “Samba-lê-lê”, “Rabo do Tatu”, “Quem 
Dorme é o Leão”. O critério para escolha 
do repertório foi diversificado, entre eles, 
contemplar: as Leis n.º 10.639/03 e n.º 
11.645/08; o eixo temático do trimestre 
escolar (a cidade de Florianópolis; meio 
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ambiente; cultura e diversidade); o gosto 
dos estudantes, e músicas do universo 
infantil.

Para cada música foram elaborados 
arranjos vocais e instrumentais a partir das 
experiências vivenciadas anteriormente. 
Nos arranjos foram inseridos momentos 
de improvisação coletiva, regência, som, 
silêncio, cantar, tocar, ouvir. Em geral, as 
propostas apresentadas eram experimen-
tadas e transformadas pelas sugestões e 
intervenções dos estudantes. Ao final, os 
arranjos formaram uma espécie de bricola-
gem das atividades, ou seja, um resumo do 
que foi vivenciado em sala. 

O último eixo, chamado de “apresen-
tar”, consistiu em socializar, para além do 
grupo, o que foi desenvolvido em sala de 
aula. Esse momento propiciou aos estudan-
tes vivenciar o fazer artístico em um dos 
seus momentos mais íntimos e sublimes. A 
apresentação consiste em uma das práticas 
musicais mais comuns da sociedade e tal-
vez a mais representativa de seus valores. 
No meio musical, seja nas escolas, salas de 
concerto e mesmo ao ar livre, as pessoas se 
mobilizam para ver o produto musical que 
está pronto, acabado e no nível do status 
exigido (MÜLLER, 2000).  

As apresentações são prazerosas 
porque são desafiantes, envolvem uma 
situação de risco, motivando as crianças 
para realizar os trabalhos em sala. Por isso, 
ao final de cada arranjo produzido em sala 
de aula, as crianças se apresentaram em 
locais e eventos como: mostra pedagógica 
da escola; festa junina; outras escolas e 
creches da região; abertura de seminários; 
festivais; teatros; etc. Tratou-se de mo-
mentos de muita expectativa, pois além do 
“apresentar”, outros elementos entraram 
em cena, como: o passear pela cidade, andar 

de ônibus com a turma, fazer um lanche 
diferenciado, conhecer outros espaços e 
outras pessoas, interações diferenciadas 
com os colegas, o que no espaço da escola, 
às vezes, não é possível. Desse modo, as 
apresentações das músicas trabalhadas 
na escola conferiram relevância às ativi-
dades realizadas em classe, conectando 
as crianças ao “mundo real”, ao universo 
musical que elas vivenciam fora da escola, 
em sintonia com suas ideias sobre música. 
Além disso, nesse momento vivenciaram 
o reconhecimento, ou seja, tiveram seu 
trabalho valorizado e reconhecido perante 
a sociedade, conferindo credibilidade às 
atividades escolares, aumentando, com 
isso, o engajamento das crianças na reali-
zação de novos trabalhos (BEINEKE, 2011).

Além de se apresentarem, os estu-
dantes tiveram a oportunidade de assistir 
apresentações de artistas locais dentro 
e fora da unidade escolar. Receberam na 
escola apresentações como: Orquestra 
da UDESC; Trio Musical; Rei do Banjo; 
Capoeira e Maculelê; Músicos e Canções 
cabo-verdianos. Também foram ao teatro 
assistir apresentações diversas.
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O processo avaliativo ocorreu duran-
te todo o processo, com participação ativa 
e reflexiva dos estudantes, permitindo a 
intervenção dos estudantes nas tomadas 
de decisões durante todo o processo, ma-
nifestando, dessa maneira, seus pontos 
de vista. Durante o processo avaliativo, 
realizamos a observação das filmagens e 
áudios das aulas, além das apresentações 
e, também, promovemos rodas de conver-
sa ao final das aulas ou após as experiên-
cias musicais. Dessa forma, nas situações 
de ensino e aprendizagem descritas, os 
estudantes puderam verificar e refletir 
sobre o que ele aprendeu. Tivemos, com 

isso, subsídios para avaliação da própria 
proposta de ensino, dos conteúdos e da 
metodologia, de modo a refletir se es-
tes procedimentos foram empregados 
de forma satisfatória e promoveram a 
aprendizagem de forma adequada. 

Para que fosse possível realizar regis-
tros das avaliações e construir conclusões, 
foram estabelecidos critérios, observados 
diariamente, a partir do exame da atuação, 
participação e interesse de cada estudante 
no decorrer das aulas, seus questionamen-
tos, intervenções, seu desenvolvimento, 
seus registros no caderno, produções 
no campo da escrita e oralidade. Os cri-
térios de avaliação empregados foram: 
Capacidade de Comunicação e Expressão 
em Música; Trabalho em equipe; Uso da 
Linguagem Musical; Música e Cultura.

Através das experiências vivenciadas, 
os estudantes incorporaram a experiência 
social e cultural do brincar por meio das 
relações que estabeleceu com a Arte da 
Música, com os adultos e com as outras 
crianças. As experiências vividas não fo-
ram simplesmente reproduções, mas cons-
tantemente recriadas a partir do que as 
crianças traziam de novo, com o seu poder 
de imaginar, criar, reinventar e produzir.
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Lenise Flor1

nossa cidade, 
nossa história!

1 Graduada em Pedagogia; Professora dos anos iniciais.

Este projeto de letramento foi rea-
lizado em 2013, na Escola Básica Municipal 
Prefeito acácio Garibaldi são Th iago, com os 
estudantes do 3.º ano. Trabalhamos as 
tradições, folclore e cultura do povo de 
Florianópolis, proporcionando aos estu-
dantes conhecer a história do lugar onde 
vivem e a cultura local, comparando-a 
com as de outras regiões brasileiras.

Durante a aplicação dessa proposta 
pedagógica, introduzimos, trabalhamos e 
aprofundamos práticas de uso da lingua-
gem, incluindo atividades de apropriação 
do Sistema de Escrita Alfabética, leitura 
e ausculta, além de autoria (produção 
textual oral e escrita). Promovemos, 
também, a articulação de conceitos 
de diferentes Áreas e Componentes 
Curriculares, contemplando, as Áreas 
do Conhecimento de Linguagem (Língua 

Portuguesa e Artes – Música) e as Áreas 
do Conhecimento das Ciências Humanas 
(Geografi a e História).

Inicialmente, a partir de um peque-
no debate, realizamos um levantamento 
com os estudantes sobre o que sabiam da 
palavra folclore. Em seguida, foi feita a 
leitura de um texto informativo sobre o 
folclore, explicando o que eram adivinhas, 
parlendas, lendas, danças, brincadeiras e 
comidas típicas.

No momento seguinte, perguntamos 
aos estudantes se conheciam alguma adi-
vinha e fi zemos algumas com eles. Também 
discutimos o que são parlendas e lemos 
algumas. Estudamos as principais caracte-
rísticas desses dois gêneros discursivos. Foi 
um dia muito divertido para todos! 

Dando continuidade ao projeto, es-
tudamos o que são lendas. Perguntamos 
se alguém já tinha ouvido alguma lenda 
sobre nossa cidade, surgindo várias his-
tórias sobre bruxas e a história da Maria 
Sangrenta. Foi um momento muito rico, 
pois todos queriam contar a sua versão!

 Em seguida, contei aos estudantes 
algumas lendas de outras regiões, como: 
o Boto Rosa, o Saci Pererê e a lenda da 
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Iara. Alguns conheciam a do Saci Pererê, 
outros não. Discutimos sobre o que essas 
histórias tinham em comum, caracteri-
zando o gênero lenda. Após cada momen-
to vivenciado foram realizados registros 
escritos no caderno.

A partir da lenda Iara, os estudantes 
fizeram a dobradura da personagem Iara 
e realizaram atividades de caça-palavras 
e de ligar os pontos sobre o vocabulário 
das lendas estudadas.

Para dar continuidade a proposta, 
retomamos algumas lendas locais, como: 
Maria Sangrenta, Lagoa do Peri, Lagoa da 
Conceição e Bruxas.

Conversamos com os estudantes 
sobre suas impressões, explorando o que 
entenderam sobre as lendas ouvidas. Como 
atividade para casa deviam pesquisar junto 
às famílias se conheciam alguma outra 
lenda sobre a nossa cidade.

No momento seguinte, problemati-
zamos junto aos estudantes acerca das 
lendas e histórias orais contadas de gera-
ção em geração em Florianópolis e como 
essas a tornam conhecida. Lançamos ao 
grupo a pergunta:

Nessa discussão, os estudantes 
contaram o que sabiam sobre o assunto, 
revelando o que é contado no contexto em 
que estão inseridos.

Após, mostramos o mapa do Brasil e, 
junto com os estudantes, identificamos 
as diferentes regiões brasileiras e suas 
lendas, além das características dos lu-
gares e seus costumes.

Para a realização do trabalho, or-
ganizamos grupos. Cada grupo recebeu 
um desenho de um personagem lendário 
para que criassem e registrassem uma 
lenda a partir de sua compreensão e 
conhecimentos. 

Por que “Ilha da Magia”?
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Em seguida, 
cada grupo recebeu 
a lenda referente 
ao seu personagem 
para comparar com 
o que escreveram, 
realizando a apre-
sentação para o res-
tante da turma de 
ambas, a lenda que 
escreveu e a “verdadeira”, comparando-as.

As lendas escritas pelos grupos foram 
adaptadas para encenação de uma peça 
teatral. Para realizar essa atividade, ini-
ciamos pela leitura de alguns exemplares 
de textos de peças. 

Na continuidade do projeto, pedi-
mos aos estudantes que conversassem 
com seus pais/mães sobre danças e brin-
cadeiras típicas de crianças da nossa 
região. Os estudantes trouxeram os re-
gistros das conversas com suas famílias 
p ara socializar com o restante da turma. 
Observamos que a maioria trouxe a 
dança do boi de mamão, como típica da 
nossa cultura. Como todos conheciam, 
adoraram a ideia de participar de uma 
apresentação teatral com esse tema.

Confeccionamos, então, um boi de 
mamão com material reciclável para usar 

nas mãos como um fantoche. E trabalha-
mos uma música existente sobre o boi 
de mamão para apresentar na mostra 
pedagógica. 

No dia 31 de outubro, organiza-
mos uma festa de “bruxos” resgatando 
as histórias de bruxas da ilha de Santa 
Catarina, conhecidas pelos estudantes 
por seus causos e lendas. Os estudantes 
vieram fantasiados de bruxos e bruxas 
e realizamos várias atividades lúdicas 
relacionadas às histórias da cidade. Teve 
leitura de textos sobre o halloween, em 
parceria com a professora de Língua 

Dessa forma, os estudantes pude-
ram observar, discutir e registrar as 
características de uma peça de teatro e, 
então, realizar a escrita da nossa, a partir 
das lendas. O dia da encenação foi um 
espetáculo!

NOSSA CIDADE, NOSSA HISTÓRIA! 
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Estrangeira, com o intuito de, ao conhe-
cer também outras culturas, valorizar a 
nossa. Além disso, realizamos uma roda de 
contação com várias histórias.

A culminância do projeto foi a con-
fecção de livros de lendas, a apresentação 
teatral e a apresentação de uma dança 
na mostra pedagógica. Na leitura, con-
templamos os gêneros discursivos: lenda, 
trava-línguas, parlenda, adivinha, texto 
informativo, mapa, conto e peça de teatro. 

As questões, problematizações e 
dificuldades em relação à língua observa-
das, foram retomadas sistematicamente 
durante a realização do projeto, como as 
regularidades e irregularidades ortográfi-
cas e elementos de referenciação, buscan-
do a superação. O trabalho foi realizado 
através de práticas que proporcionaram a 
reflexão dos estudantes sobre a língua em 
uso, a partir de suas próprias produções, 
consolidando a aprendizagem.
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Thiago Ribeiro Alves1

imagem da leitura

1 Licenciado em Geografi a; Especialista em Educação a Distância; Professor Auxiliar de Tecnologia Educacional.

  o projeto foi desenvolvido com os estu-
dantes do 3.º e 4.º anos da Escola Desdobrada 
Municipal lupércio Belarmino da silva, no ano 
de 2015. A ideia surgiu como uma pro-
posta na formação dos Professores de 
Tecnologia, realizados pelo Núcleo de 
Tecnologia Municipal de Florianópolis 
(NTM), buscando fomentar a alfabeti-
zação midiática. 

Como nossos estudantes são atin-
gidos incessantemente por imagens 
nos mais diversos contextos, torna-se 
necessário provocar a reflexão crítica 
sobre elas, mas propomos realizar isso 
num movimento inverso ao usual, ou 
seja, não apenas propor a leitura a partir 
de uma imagem, mais sim, a partir de 
uma leitura (no caso de uma escrita) 
construir-se uma imagem.

Assim, para introdução da proposta 
elaborada, apresentamos o conceito de 
paisagem para os estudantes, sendo essa 
entendida como “tudo que a visão alcança”, 
mostrei exemplos de paisagens através de 
slides. Observar a paisagem, suas modifi -
cações temporais, seus aspectos naturais 
e sociais, é uma habilidade que precisa 
ser desenvolvida e exercitada no espaço 
escolar. O estudo da paisagem se faz perti-
nente, pois catalisa e é intrínseco à noção 
de lugar. E, sendo o lugar o espaço onde a 
criança se apropria do mundo, ela precisa 
compreendê-lo para poder transformá-lo.

A discussão chegou até a revolução 
promovida pela invenção da fotografia. 
Foi perceptível que as crianças ficaram 
curiosas quanto à história da fotografi a, 
porém naquele momento, não havia 
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material suficiente para dar conta de tan-
ta curiosidade. Discutimos alguns aspec-
tos da linguagem fotográfica, mas o foco 
da discussão foi a capacidade de a foto-
grafia registrar uma paisagem no tempo 
a partir de um ponto de vista, perceber 
que a fotografia permite que duas ou mais 
pessoas contemplem a mesma paisagem 
e o entendimento de que a paisagem se 
modifica com o tempo. 

Algumas questões nortearam nossas 
conversas, como: Se eu tirar uma foto 
de uma paisagem hoje e outra amanhã, 
exatamente no mesmo local, ela vai ter 
alguma modificação? O céu estará igual? 
O vento? O fotógrafo? 

Para dar continuidade a proposta, 
discutimos sobre a produção de textos 
descritivos e como é possível descrever 
uma paisagem com palavras. Para melhor 
entendimento do texto descritivo usamos 
um trecho da famosa carta do escritor 
português Pero Vaz de Caminha.

Em seguida, alguns exemplos de 
paisagens foram apresentados aos estu-
dantes e discutimos como poderia ser sua 
escrita descritiva, mostrando que essa 
devia ter o máximo de detalhes possível.

O primeiro texto descritivo solicitado 
foi de suas casas, tinham de detalhar como 
é a sua paisagem (se é uma casa, apar-
tamento, quantos andares, que cor, tem 
quintal, como é o portão, quantidade de 
janelas, possui árvores ao redor, etc.). Este 
foi o momento difícil da atividade, pois os 
estudantes não conseguiram descrever 
por si só sua casa. Faltou vocabulário, ou 
mesmo a percepção do que era importante 
descrever. Recorri novamente a alguns 
exemplos de textos descritivos como notí-
cias e as cartas de Caminha. Mesmo assim 
eles não conseguiam iniciar o texto. 

Então, a proposta foi iniciarmos por 
uma descrição coletiva, usando o quadro-
negro, perguntando qual a cor da casa, 
qual o tamanho, o que tem ao redor, como 
é o portão, etc. Infelizmente, o exemplo 
se transformou em um questionário, e 
muitos se limitaram apenas a responder 
as questões sobre sua residência. 

Na aula seguinte, cada estudante re-
cebeu o texto com a descrição da paisagem 
de um dos colegas. O objetivo era criar uma 
imagem através da sua descrição. Assim, 
cada criança teve de desenhar a paisagem 
descrita. Eles não sabiam de que colega 
era a descrição, assim não eram influen-
ciados se conhecem a casa do colega, pois 
era para realizar a elaboração a partir da 
compreensão do texto descritivo.

 Com os desenhos prontos, fizemos 
a revelação/socialização das produções. 
Os estudantes compararam as paisagens 
criadas pelos colegas, tentando identifi-
car suas casas e apontaram os equívocos 
que surgiram por falta de detalhes im-
portantes nos textos descritivos, perce-
bendo a importância de apresentar mais 
detalhes. Um exemplo dessa situação 
foi quando um estudante perguntou: “É 
assim sua casa?”, e o outro respondeu: 
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“Não, falta um portão e uma árvore”. Esse 
momento, de confrontar o desenho e a 
descrição, proporcionou mostrar o que 
faltava na escrita, chamando a atenção de 
todos: “Como seu amigo vai desenhar sua 
casa com portão e uma árvore se você não 
escreveu que tinha essas coisas?”. 

As reflexões que surgiram e a per-
cepção das possibilidades a partir das 
comparações tornou-se o momento mais 
rico da atividade, pois as crianças per-
ceberam que os detalhes que não foram 
descritos, consequentemente não foram 
desenhados.

Considerações do Núcleo de Tecnologia Municipal
A atividade de ler imagens ou criar uma imagem a partir da leitura mostra que, 

através da simplicidade, se desenvolvem atividades riquíssimas. A essência desta 
atividade, aparentemente simples, configura-se principalmente pela importância e 
necessidade de realizar atividades que exijam o desenvolvimento da capacidade de 
autoria com os estudantes e de reconhecimento das diferentes tipologias textuais. 
Ela permite que se desenvolva o hábito da atenção aos detalhes, às mudanças do seu 
dia a dia, permitindo que o estudante se reconheça enquanto um leitor consciente 
e crítico do mundo em que vive. As dimensões da mídia-educação na prática edu-
cativa foram discutidas, passando pelo uso das imagens para entender o conceito 
de paisagens, a discussão crítica em relação ao ambiente onde vivem e em relação 
aos aspectos ausentes nas suas produções e a produção em texto escrito e desenho, 
representando o ambiente descrito.

IMAGEM DA LEITURA
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a pesquisa como princípio educativo na 
EJa: experiência do núcleo continente

Ana Paula Silva e Costa1

Amana Flora de Souza2

Humberto Matos de Lima3

Gisele Cristine Costa4

 Ivonete Sueli Segala Pereira5

João Garcia Neto6

Lis Raquel Alves da Silva Vieira7

Luiz Gabriel Nogueira Rodrigues8

 Marcos Aurelio Santos9

Margareth de Andrade Neves10

Mariana Ouriques11

 Marta Marciana da Silva12

Priscila Luckemeyer13

Thaynara Cristina Nunes14

Tiago Hermano Breunig15

1  Graduada em Artes Plásticas (FAAP/SP); Especialista em Mídias na Educação (IFSC); Coordenadora de Núcleo.
2 Licenciada em Artes Visuais (UDESC); Professora de Artes Visuais.
3 Graduado em Matemática; Especialista em Metodologia de Ensino (UFSC); Professor de Matemática.
4 Graduada em Literatura e Letras-Língua Portuguesa (UNIASSELVI); Professora de Português.
5 Pedagoga; Especialista em Educação Infantil e séries iniciais; Mestre em Ciência da Linguagem; Professora 

Auxiliar de Ensino.
6 Licenciado em Geografi a (UDESC); Professor de Geografi a.
7 Pedagoga (FAIBRA); Especialista em Saberes e Práticas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 

Especial (UNIASSELVI); Professora Anos Iniciais.
8 Licenciado em Ciências Biológicas (UERJ); Mestre em Ciências Biológicas-Zoologia (UFRJ); Professor de Ciências.
9 Pedagogo-Hab. Supervisão Escolar (UFSC) e Hab. Anos Iniciais (UDESC); Especialista em Anos Iniciais e Educação 

Infantil (UNC); Professor Auxiliar de Ensino.
10 Pedagoga-Hab. Educação Infantil e séries iniciais; Especialista em Educação Infantil, séries iniciais e Educação 

Especial; Professora Auxiliar de Ensino.
11 Bacharel e Licenciada em História (UFSC); Professora de História.
12 Pedagoga (Colégio Nossa Senhora de Fátima/Santa Maria); Professora Anos Iniciais.
13 Licenciada em Educação Física (UPF); Especialista em Fisiologia do Exercício e Atividade Física Adaptada à 

população especial (UGF); Professora de Educação Física.
14 Graduada em Letras e Literatura Espanhola (UFSC); Especialista em Psicopedagogia (FMP); Professora de Espanhol.
15 Graduado em Letras-Português (UFSC); Mestre em Literatura (UFSC); Doutor em Literatura (UFSC); Professor de 

Português.

a experiência aqui relatada foi vivenciada 
no núcleo continente, no ano de 2015, com-
preendendo polos localizados na Biblioteca 

Barreiros Filho, na EEB Aderbal Ramos 
da Silva e no Centro de Evangelização e 
Educação Popular. 
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A proposta revela as possibilida-
des de utilização de um website como 
instrumento de sistematização da 
prática pedagógica. Nesse espaço vir-
tual foram disponibilizados registros 
das ações e materiais produzidos por 
professores e estudantes, auxiliando 
na fundamentação do diálogo e re-
fl exão sobre nossa responsabilidade 
coletiva ao longo do ano. 

O curso da EJA é organizado em dois 
segmentos: o 1.º e o 2.º, relacionados, 
respectivamente, à certificação dos 
Anos Iniciais e dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental. No 1.º segmento 
estão os estudantes em período inicial 
de alfabetização. O 2.º segmento tem 
como proposta promover a Leitura 
como Princípio Educativo. O trabalho 
estrutura-se a partir de leituras e 
produções de textos diversos.

Durante as aulas, as leituras reali-
zadas pelos professores aconteceram a 
partir de contos, poemas, reportagens 
atuais e livros por capítulos, enquanto 
as leituras realizadas por estudantes 
são de textos conhecidos por eles, como 
letras de músicas, por exemplo. 

Já a produção de textos acontecia 
principalmente de dois modos, ou os 
estudantes ditavam e os professores 
transcreviam, como um escriba, ou a 
escrita era produzida por eles mesmos, 
para aprender a escrever, sendo estimula-
dos a se arriscar sem medo. O texto apre-
sentado é um exemplo desse último tipo 
de texto, o qual foi produzido por um estu-
dante do 1.º segmento, do polo Biblioteca 
Barreiros Filho, em março de 2015, depois 
de uma discussão sobre as compras feitas 
na feira da semana.

No 2.º segmento da EJA, as refe-
rências para a organização do processo 

pedagógico adotado são as perguntas 
realizadas pelos estudantes em pesquisas 
desenvolvidas individualmente ou em 
grupo. Essas perguntas são expressas por 
meio de problemáticas que se confi guram 
como unidades de planejamento. 

Dessa forma, a proposta pedagógi-
ca foi pautada na ideia de que é possível 
aprender a partir da busca por infor-
mações necessárias para a produção de 
conhecimentos, tendo como referência as 
perguntas dos sujeitos.

A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA EJA: EXPERIÊNCIA DO NÚ-CLEO CONTINENTE
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Biblioteca cEDEP aderbal

Por que existe a diabetes? Por que os homossexuais sofrem 
preconceito? O que é câncer?

A terceira idade é a melhor idade? Qual a origem da tatuagem? Qual a importância do nióbio?
O câncer surge em qualquer parte 

do corpo?
Por que a polícia trata o pobre com 

tanta violência? O que são DSTs?

Por que algumas ervas fazem bem e 
outras não? Quais os direitos do trabalhador?

Por que no Brasil ainda não foi 
aceita a redução da maioridade 

penal?
O que é espírito? Por que existe o bullying? Por que temos câimbra?

Por que algumas pessoas têm 
depressão?

Quais os procedimentos para a 
adoção no Brasil?

Por que precisamos cantar o 
hino nas partidas de futebol?

Por que a droga interfere tanto na 
nossa sociedade? Por que há crise no país? Qual a história do basquete?

Qual a influência dos açorianos em 
Florianópolis?

Por que existe guerra entre os bairros 
Novo Horizonte e Chico Mendes?

O que evoluiu no processo de 
fabricação das armas de punho?

O que é ansiedade? Por que a maconha é proibida?
Qual a origem do universo? O que é a manipulação de alimentos?

Por que a homossexualidade é 
vista como pecado pelos religiosos 

(evangélicos e católicos)?

Para que serve a revolução dos 
baldinhos?

Quais são os problemas da 
imigração atualmente? O que causa aborto espontâneo?

O que leva o usuário de drogas ao 
vício? Quais os efeitos da cocaína?

O que são os deuses do Olimpo?
Por que somos obrigados a nos 

alistar assim que completamos a 
maioridade?

Qual o motivo da violência policial 
contra moradores das comunidades 

de classe baixa?

Como começaram as principais 
religiões do mundo?

Como as crianças aprendem? Por que algumas pessoas têm 
discriminação contra o funk?

Como aconteceu a colonização em 
Santa Catarina?

Como ocorreu a evolução dos 
animais?

O que é reciclagem? Tunning: como funciona e quais os 
tipos de preparação?

O que causa a depressão?
Quando surgiu o skate no Brasil?

Como foram construídas as pirâmides 
do Egito?

Qual o uso medicinal da maconha?
O que é HIV?

A seguir, apresentamos um quadro com as perguntas elaboradas pelos estudantes 
do 2.º segmento, configurando-se nas problemáticas:
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Nesse processo, o essencial para o desenvolvimento do estudante é perguntar, pesqui-
sar e elaborar. Assim como para o educador é avaliar e mediar. O currículo pós-facto, 
que é decorrente da pesquisa, não depende unicamente da pergunta inicial, mas das 
perguntas que movimentam a busca pelo conhecimento, do desejo de aprender e 
encontrar respostas para as inquietações. 

Acolhimento – diário individual: As aprendi-
zagens resultam do diálogo que marca o 
processo de mediação do professor com 
um estudante individual ou coletiva-
mente. Um dos instrumentos utilizados 
é o diário. Os diários individuais são per-
sonalizados e sua produção estimulada 
como exercício de escrita espontânea. 

A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA EJA: EXPERIÊNCIA DO NÚ-CLEO CONTINENTE
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Horas de produção: Os conteúdos/conceitos emergem das problemáticas das pesquisas e 
decorrem das habilidades e competências desenvolvidas como ler, escrever, calcular, 
comparar, como mostra um dos pareceres produzido pelos professores a respeito de um 
ciclo de pesquisa.

Parecer Fábio e Gedean: 
Como foram construídas 
as pirâmides?

Planejamento e regência compartilhados: Nas reuniões semanais de planejamento 
coletivo, professores/as escolheram a melhor maneira de conduzir a mediação junto 
a um ou vários estudantes, sobre as atividades a serem realizadas, as socializações 
necessárias, entre outros momentos de aprendizagem. A leitura dos registros retira-
dos do site, sempre no início das reuniões, foi base para se responder em que medida 
as escolhas foram adequadas ou não. 
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Rotina – avaliação e mediação: Como a 
proposta da EJA não é disciplinar foi 
de extrema importância o olhar atento 
de professores/as para contribuir 
com seus conhecimentos, como fer-
ramentas para o desenvolvimento das 
problemáticas. Essencial para esse 
processo foi o interesse humano em 
trocar qualquer coisa, o direito de ar-
gumentar e pensar diferente do outro 
e saber fundamentar sem ser dono da 
verdade. 

Em determinado momento do segundo semestre, tivemos problemas com a 
postura de alguns estudantes com relação ao uso de drogas. A equipe da Secretaria 
da Educação esteve presente no CEDEP. Em ação conjunta, professores e assessores 
desenvolveram ambientes de aprendizagem, como por exemplo, a atividade de 
numeramento sugerida pela professora Sílvia Gimeno:

A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA EJA: EXPERIÊNCIA DO NÚ-CLEO CONTINENTE
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Registros — espaço de autoria:	
Os registros utilizados pela 
equipe em 2015 foram os 
cadernos de turma (profes-
sores), cadernos de pesquisa, 
portfólios (HPE) e diários 
individuais (estudantes), o 
site EJA Continente 2015, a 
nossa página no Facebook (EJA 
Continente Florianópolis), 
além das trocas de e-mail 
e mensagens em grupos de 
WhatsApp, tanto o da equipe 
pedagógica, como os grupos 
formados pelos estudantes.
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Deise Muller1

Daiana Castro Albuquerque Freitas2

Maria Luiza Beduschi3

Programas saúde na Escola e 
Eco-Escolas: eixos articuladores do 
ensino de ciências nos anos iniciais

1 Pedagoga-Hab. Anos Iniciais e Supervisão Escolar (UDESC); Supervisora Escolar.
2 Licenciada em Ciências e Biologia (Faculdade Integrada Espírita – Curitiba); Professora Auxiliar de Ensino 

de Atividades de Ciências.
3 Pedagoga-Hab. Orientação Educacional (UFSC); Mestre em Educação (UFSC); Orientadora Educacional.

a EBM antônio Paschoal 
apóstolo atende a estudantes do 1.º 
ao 5.º ano do Ensino Fundamental e 
possui desde 2012 uma propos-
ta de organização para a área 
de Ciências, a partir de dois 
programas implantados na 
unidade educativa: Programa 
Saúde na Escola 	 (PSE) e 
Programa Eco-Escolas.

A Professora Auxiliar de 
Atividades de Ciências, que 
atua no Laboratório de Ciências da uni-
dade, com o apoio da Equipe Pedagógica, 
implantou uma proposta pedagógica que 
envolve todos os estudantes, prevendo 
tanto os momentos em que está com 
eles nas aulas destinadas ao Laboratório 
como, também, os que assume a docência 
na ausência dos professores regentes, 
conforme está previsto nas atribui-
ções do cargo. Desta forma, considera 
o planejamento anual de cada turma, 
oferecendo aos estudantes, momentos 
signifi cativos de aprendizagem.

O PSE já era desenvolvido na escola, 
desde 2011, sob a responsabilidade da 
orientadora educacional, que cumpre a 
função de articuladora junto à unidade 
de saúde local. Esse programa possui 
intersecção com o que é previsto para o 
trabalho pedagógico na área de Ciências 
nos anos inicias do Ensino Fundamental. 

Portanto, percebemos a importância 
de articular as ações do ensino de Ciências 
com as ações da equipe pedagógica. 
Dentre os principais objetivos do progra-
ma destacamos:
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[...]

II – Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede 
pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto 
de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a 
utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis;

III – Contribuir para a constituição de condições para a formação 
integral de educandos;

[...]

VI – Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, 
assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos 
estudantes; (BRASIL, 2009, p. 12, grifos nossos).

A escola deve promover essa articula-
ção entre os diversos serviços e a formação 
dos estudantes, possibilitando, como pre-
visto no item III, sua formação integral, 
a qual leva em consideração as diversas 
dimensões que os constitui. Na busca por 
essa formação, é necessário pensar em 
ações amplas e permanentes, para além 
de encaminhamentos aos especialistas da 
área médica para diagnósticos e acompa-
nhamento. Sendo assim, a área de Ciências 
passou a desenvolver atividades pedagógi-
cas para explorar temas como alimentação, 
saúde e outros relativos ao PSE, com-
plementando as demais ações na escola. 

Além do PSE, a unidade educativa 
implantou, em 2012, o Programa Eco-
Escolas, que também está em consonância 
com o que está previsto para o ensino de 
Ciências nos   do Ensino Fundamental 
em Florianópolis, vindo ao encontro dos 
anseios da própria escola. Esse programa 
é orientado pela Agenda 21, sendo indica-
dos sete passos para a sua implementação, 
sendo eles:

1. Conselho Eco-Escolas

2. Auditoria Ambiental

3. Plano de Ação

4. Monitorização/Avaliação

5. Trabalho Curricular

6. Divulgação à Comunidade

7. Eco-Código

Esse programa adota encaminha-
mentos para estimular o hábito de partici-
pação envolvendo ativamente as crianças 
e os jovens na tomada de decisões e im-
plementação das ações. Além disso, busca 
motivar para a necessidade de mudança 
de atitudes e adoção de comportamentos 
sustentáveis no cotidiano, ao nível pes-
soal, familiar e comunitário. Para tanto, 
compromete-se a fornecer formação, 
enquadramento e apoio a muitas das ati-
vidades que as escolas desenvolvem.
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O projeto de articulação do Eco-
Escolas, PSE e do ensino de Ciências na uni-
dade, estruturou-se a partir da avaliação 
das possibilidades de integração entre os 
objetos de estudos de ambos. Constatada 
a real possibilidade e a importância de 
sua promoção para alcançar os objetivos 
de formação, pretendidos em Ciências, 
foram traçadas algumas diretrizes: 

i.	 Os programas serão desenvolvidos 
ao longo de todo ano letivo e em todos 
os anos escolares.

ii. Será garantida a participação dos 
professores no desenvolvimento dos 
programas.

iii. A professora do Laboratório de 
Ciências fará o assessoramento da 
área de Ciências junto aos profissio-
nais da unidade educativa, de manei-
ra sistemática.

iV. Nas atividades de substituição dos 
professores regentes, a professora 
do Laboratório terá um programa 
mais detalhado das atividades 
desenvolvidas.

A partir dessas diretrizes, elaboradas 
como resposta às demandas da escola, que 
uma agenda de reuniões foi organizada 
para manutenção do projeto, garantindo a 
participação da orientadora educacional, 
da supervisora escolar e da professora 
auxiliar de atividades de Ciências.

As ações passaram a ser desenvolvi-
das com base no documento de orientação 
para o ensino de Ciências elaborado na 
unidade, o qual estabelece para todos os 
anos quais os objetos de estudo e as ativi-
dades a serem desenvolvidas para o cum-
primento das metas dos programas PSE e 
Eco-Escolas. Na impossibilidade de dispor 

todo o documento elaborado, faremos uma 
pequena síntese a partir da tabela abaixo:

ano tEMa
1.º ANO Horta
2.º ANO Compostagem
3.º ANO Água
4.º ANO Reciclagem
5.º ANO Energia

A tabela indica quais temas devem 
ser desenvolvidos em cada ano de ensi-
no, de acordo com o exame das ações do 
Programa Eco-Escolas. Para cada tema, 
há perguntas orientadoras que indicam 
quais objetos de estudos deverão ser abor-
dados para cada capacidade que queremos 
desenvolver. As perguntas orientadoras 
expressam e orientam a articulação pre-
tendida no projeto. 

Cada ano 
de ensino tem 
c o m o  o b j e -
tivo realizar 
atividades de 
a v a l i a ç ã o  e 
implementação 
de ações na uni-
dade educativa 
ao longo do ano 
letivo, relativos ao seu respectivo tema. 
Estas ações podem envolver os diversos 

PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA E ECO-ESCOLAS: EIXOS ARTICULADORES DO ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS 
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profissionais da escola e da comunidade 
escolar em geral. Avaliamos que a proposta 
vem sofrendo modificações, especialmente 
quando realizadas pelos professores re-
gentes, visto que vão adequando as espe-
cificidades das diferentes turmas e seus 
interesses. 

Acreditamos que os temas devem 
vir ao encontro do que se pretende com 
o ensino de Ciências na Rede, a partir de 
uma abordagem e tratamento planejado, 
articulado e sistemático. Além disso, 
entendemos que são nas ações sistemáticas 
que temos a maior probabilidade de uma 
formação mais eficaz, no que diz respeito 
à modificação de hábitos e atitudes diante 
das demandas sociais.

As inquietações que motivaram essa 
proposta por certo perpassam a vida de 

muitos profissionais que atuam em escolas 
de Educação Básica, como: O que ensinar? 
Qual a melhor maneira de encaminhar o 
planejamento? Como abordar assuntos e/
ou temas que são discutidos em espaços 
não escolares, mas que a escola não pode 
se furtar de abordar? Em que momento, 
os profissionais avaliam a organização 
curricular? Estas e outras questões fazem 
parte do cotidiano escolar. Por vezes, essas 
perguntas são feitas de maneira silenciosa 
e solitária, mas, desde 2012 na EBM 
Antônio Paschoal Apóstolo, questões como 
essas passaram a serem feitas em voz 
alta pela realidade e pelos profissionais 
envolvidos no projeto. A partir disso, 
ganhamos força e nos organizamos numa 
ação conjunta de elaboração de uma 
resposta possível a essas inquietações.
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Eliandra Moraes Pires1

Jhennifer Crummenauer2

Ensino de matemática através de fotografia digital 
e do software Geogebra: um estudo de geometria 

no centro histórico da cidade de Florianópolis

1 Licenciada em Matemática (UFSC); Especialista em Educação de Jovens e Adultos e Educação na Diversidade 
(IFSC); Professora de Matemática.

2 Graduada em Letras Português e Literatura Vernáculas (UFSC); Professora de Língua Portuguesa.

Esse projeto foi vivenciado 
por duas turmas de 8.º anos 
do Ensino Fundamental da EBM 
luiz cândido da luz, durante o 
segundo trimestre de 2014, 
com a participação de cin-
quenta estudantes e com a 
duração de 5 semanas. 

Para justificar a im-
portância desse trabalho 
tomamos por base pesquisas 
que apontam que o ensino 
d e  G e o m e t r i a  n o  E n s i n o 
Fundamental tem ficado em segundo 
plano, muitas vezes, por vir apenas no 
fi nal do livro didático ou até mesmo por 
ser considerada como menos importante 
em detrimento de outros estudos den-
tro do currículo de Matemática. Além 
disso, um grande número de estudantes 
apresenta dificuldades no aprendizado 
da Geometria, o que se deve, em parte, 
à dificuldade de visualizar conceitos e 
propriedades. 

Foi pensando em todos esses aspectos 
que surgiu a ideia de tornar o estudo de 
Geometria, com essas turmas de 8.º anos, 
algo mais concreto e ao mesmo tempo 

divertido, dispondo de maior tempo e es-
paço para ocorrer a aprendizagem. 

Para melhor lidar com as dificulda-
des dos estudantes escolhemos utilizar 
um software livre de geometria dinâ-
mica, o Geogebra, acreditando que essa 
dificuldade pode ser amenizada com o 
uso de materiais concretos virtuais. Com 
o Geogebra o estudante tem acesso a re-
cursos de animação, podendo construir, 
mover e observar de vários ângulos as 
fi guras geométricas ao mesmo tempo em 
que vai acompanhando os invariantes que 
aparecem através da janela de Álgebra. 
Entretanto, o concreto não poderia fi car 
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só no virtual, era preciso também pro-
mover um ambiente que desenvolvesse 
as habilidades motoras, fazendo-os usar 
réguas, compassos, tesouras, estilete, cola 
quente, pincel e tinta. Transformando 
a sala de aula numa oficina,tendo como 
produto final belíssimas maquetes, le-
vando os estudantes a experimentarem 
a engenharia, a carpintaria e a arte de 
aprender com suas criações.

Para desenvolver esse projeto inicia-
mos, em ambas as turmas, uma investi-
gação sobre a percepção dos estudantes 
em relação à geometria que está presente 
em nossa vida. Neste estudo queríamos 
ampliar o olhar dos estudantes através 
da observação da forma como estão or-
ganizados o entorno da escola e de suas 
casas, ampliando até a cidade, para uma 
maior contemplação e conhecimento do 
lugar onde se vive. E assim, poder trazer 
essa Geometria que está tão presente nos 
espaços que nos cercam para dentro da 
sala de aula.

No início, pensar o entorno era uma 
tarefa descomplicada para eles, pois dia-
riamente faziam os mesmos trajetos de 
sua casa para a escola e poderiam dali para 
frente prestar mais atenção nas formas. 
No entanto, quando falamos na cidade, 
algo pareceu incomodar: muitos nunca 
haviam ido até o centro de Florianópolis!  
Alguns dos estudantes que já haviam es-
tado lá, não tinham muitas lembranças, ou 

não prestaram muita atenção na arquite-
tura daquele lugar.

A partir dessa investigação e desco-
berta foi proposta uma saída de estudo para 
visitar o centro histórico de Florianópolis. 
Em conversa com a professora de Língua 
Portuguesa, que também lecionava para 
essas turmas, pensamos numa ação de 
trabalho evidenciando a importância do 
registro escrito, com vistas a desenvolver 
habilidades de leitura e escrita. 

Assim, durante a saída tinham de 
registrar informações que depois auxi-
liasse na elaboração de um relato escrito 
e legendas. Além disso, a partir dos pontos 
conhecidos na saída tiveram de realizar 
uma pesquisa histórica.

Em sala de aula, foram apresentados 
os elementos primitivos da geometria: 
ponto, reta e plano. Em seguida, traba-
lhamos os conceitos de ângulo, polígo-
nos, circunferências e os elementos da 
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geometria espacial, pro-
pondo diferentes exemplos 
e atividades de modo que 
os estudantes pudessem 
perceber as relações entre 
os conceitos estudados e as 
situações do mundo real por 
eles observado.

 Com o ajuda de slides, 
f o ra m  ap r e s e n t a d a s  a s 
principais figuras geométri-
cas planas e espaciais e as 
suas características. Como 
boa parte dos estudantes 
possuía um celular com câ-
mera fotográfica, pedimos 

ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA DIGITAL E DO SOFTWARE GEOGEBRA:  
UM ESTUDO DE GEOMETRIA NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS 
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que registrassem todos os elementos da 
geometria que fosse reconhecendo na 
arquitetura e nas ruas da cidade. Foram 
fotografadas construções, ruas, janelas, 
praças e tudo que lhes chamava a atenção.

Essas fotos foram salvas no compu-
tador e analisadas através do Geogebra. 
Com a ajuda do software, os estudantes 
puderam traçar linhas, percebendo si-
tuações de paralelismos e perpendicula-
rismo. Através dos recursos da barra de 
desenho, desenharam sobre as imagens 
os formatos que evidenciavam os triângu-
los e os quadriláteros. Noutro momento, 
utilizaram os recursos do Geogebra para 
calcular a área e o perímetro das figuras 
identificadas nas fotografias.

A fotografia digital, depois de impres-
sa, também foi utilizada como recurso de 
memória para construção de croquis que 

serviram para a execução das maquetes, 
utilizando material reciclado.

Nas aulas de Língua Portuguesa, os 
estudantes construíram um texto cole-
tivo relatando a saída de estudos. Com o 
auxilio do computador e da internet pes-
quisaram a história dos prédios históricos 
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do centro de Florianópolis, investigaram 
as transformações que a cidade sofreu 
no decorrer dos anos, acessando acervos 
de fotos antigas. E também conheceram 
algumas curiosidades sobre essas cons-
truções históricas.

E s t e  p r o j e t o  t eve  c u l m i n â n c i a 
na Semana da Primavera, um evento 
onde a EBM Luiz Cândido da Luz di-
vulga, anualmente para a Comunidade 

Escolar, os trabalhos e projetos desen-
volvidos na Escola.

Em 2015, convidamos os estudan-
tes para expor na 1.ª Feira Municipal 
de Matemática da Rede e, para nossa 
surpresa, se prontificaram a revitalizar 
as maquetes e retomarem os assuntos 
estudados, mostrando que o aprendizado 
havia ocorrido e que havia deixado mar-
cas positivas e boas lembranças.

ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA DIGITAL E DO SOFTWARE GEOGEBRA:  
UM ESTUDO DE GEOMETRIA NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS 
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sensibilizando para um 
ambiente sustentável

1 Pedagoga-Hab. Orientação Educacional da Ed. Básica e Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 
Médio; Especialista em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Ênfase em Educação 
Especial-Gestão Escolar; Professora Auxiliar de Ensino.

2 Pedagoga; Especialização em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com Ênfase em 
Educação Especial; Professora Auxiliar de Ensino.

o projeto foi desenvolvido na EBM Batista 
Pereira, em 2014 e tendo continuidade em 2015, 
envolveu os estudantes do 1.º ao 9.º anos 
do Ensino Fundamental.

A preocupação com o tema preser-
vação ambiental já vinha sendo debatida 
pela equipe pedagógica da unidade há 
algum tempo, preocupação constante 
nos diálogos entre alguns professores da 
unidade. A introdução do tema com os 
estudantes se deu a partir de discussões 
sobre o espaço físico da escola, suas con-
dições para promover a saúde, bem estar 
e aprendizagens para todos.

Inicialmente, nos momentos com os 
professores auxiliares de ensino, foi apre-
sentado aos estudantes o fi lme A corrente 
do bem. O intuito foi levá-los a refl exão de 
que atitudes podem tomar para melhorar o 
mundo, que ações contribuem para tornar 
o ambiente em que vivemos mais saudá-
vel e solidário. Surgiram do grupo várias 
problemáticas, entre elas, a questão de 
que o lixo da escola era todo descartado, 
sem nenhum tipo de reaproveitamento. 
A partir dessa constatação, perceberam a 
necessidade da seleção/separação do lixo 

em lixeiras específicas, pensando o que 
seria possível fazer com ele de forma a 
reaproveitá-lo.

Assim, o projeto foi se constituindo 
a partir das problemáticas trazidas por 
estudantes e professores e pela busca de 
mudanças em nossas ações que poderiam 
proporcionar as melhorias que gostaría-
mos de ter em nosso ambiente. O principal 
objetivo com o trabalho foi de incentivar 
atitudes sustentáveis em relação ao am-
biente em que vivemos. O foco passou a 
ser a melhor destinação ao lixo, muitas 
discussões, observações e refl exões foram 
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realizadas. A partir da tomada de cons-
ciência por todos, um passo importante 
foi dado no projeto: a implementação de 
uma composteira termofílica na escola. 
Para tanto, buscou se parceria como 
Engenheiro Agrônomo Pedro Palermo, da 
CEPAGRO (Centro de Estudos e Promoção 
da Agricultura de Grupo), que trouxe todas 
as informações necessárias e subsidiou 
nossas ações.

Depois de entender do que se tratava 
uma composteira e da importância de 
separar o lixo, questionamos os estudan-
tes acerca de seus conhecimentos sobre 
o assunto, quais famílias que já tinham 
a prática de separação do lixo e tinham 
composteira em casa. Iniciamos, então, 
um levantamento de dados na comuni-
dade escolar, através de um questionário 
aplicado pessoalmente pelos estudantes, 
incluindo todos os segmentos da escola. 
Esse questionário acabou se constituindo 
num diagnóstico. 

Em seguida, apresentamos imagens 
do ecossistema existente em uma 
composteira. Assim, todos puderam 
entender como ocorre o processo de 
decomposição. Eles assistiram, também, 
ao vídeo de crianças de um centro de 
Educação Infantil alimentando uma  
composteira, e outro chamado A revolução 
dos Baldinhos, que apresenta como a 
comunidade Chico Mendes implementou, 
junto a CEPAGRO, um projeto de coleta 
de resíduos em baldinhos para as com 
posteiras, a fim de produzir adubo para a 
horta comunitária.

Após esta etapa, os estudantes foram 
convidados a construir a composteira da 
escola. Devido à abrangência do projeto, 
fez-se necessária a parceria com diversos 
setores da escola. Até porque, a ideia era 

ampliar as discussões e tomadas de atitu-
des no âmbito de toda a escola e inclusive 
comunidade (famílias). As cozinheiras 
auxiliaram realizando a separação dos 
resíduos orgânicos, as auxiliares de 
serviços gerais recolhiam o material,se-
paravam nos recipientes e realizavam a 
limpeza, a direção da escola proporcionou 
formações aos professores auxiliares e 
comprou materiais necessários.

Para iniciar essa etapa do projeto, os 
estudantes pesaram os resíduos orgâni-
cos recolhidos que depois serviriam de 
substrato as atividades seguintes. Além 
disso, verificaram quais seriam os outros 
materiais que iriam utilizar, sendo es-
ses conseguidos semanalmente através 
de parcerias. A palha era fornecida pela 
COMCAP e a serragem pelas madeireiras 
locais. Alguns professores é que realiza-
vam o transporte para a escola. As ativi-
dades aconteciam uma vez por semana 
como oficinas, cada semana uma turma era 
responsável. Sempre pudemos contar com 
a parceria do agrônomo Pedro Palermo. 
Nesses momentos era explicado todo 
processo de realização e manutenção da 
composteira, sobre os resíduos orgânicos e 
a importância de uma horta fértil.

SENSIBILIZANDO PARA UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL
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Chegou o grande momento: construir 
nossa composteira. A cada encontro inda-
gávamos quais as etapas de sua constru-
ção e, na medida em que iam responden-
do, iam também construindo: forraram o 
chão com uma generosa camada de palha, 
espalharam uma camada de serragem 
por cima, espalharam um pouco de adu-
bo depositaram os resíduos orgânicos 
pesados anteriormente, cobriram com 
mais uma camada de serragem e outra de 
palha, tomando cuidado para que as la-
terais ficassem bem forradas com palha, 
como se fossem as paredes, protegendo-a 
de bichos e fortes aguaceiros. Ao final 
de cada oficina foi marcada com giz,no 
próprio muro, a altura da composteira. 
Os estudantes em grupos elaboraram 
relatórios contendo peso, temperatura, 
altura e outras observações registrando o 
que observaram/aprenderam. 

Os resíduos orgânicos produzidos no 
interior da escola passaram a ter destino 
certo, a composteira ao lado do ginásio, 
a qual mais tarde forneceu o adubo para 
nossa horta escolar.

Ao longo do projeto, diversas ativi-
dades foram pensadas e desenvolvidas, 
assim como parcerias promissoras foram 
feitas. Aprendemos ensinando, e mais, 
aprendemos que instigando os estu-
dantes, ganhamos parceiros para todos 
os momentos e desafios encontrados. 
Durante a Mostra Pedagógica da escola, 
os estudantes ensinaram os pais e os de-
mais colegas a fazerem uma composteira 
termofílica, percebendo-se sujeitos par-
tícipes de todo o processo, demonstrando 
entusiasmo e comprometimento com as 
ações propostas.

Ao fim do período de oficinas, es-
tudantes da escola, durante as aulas de 
Artes, realizaram a pintura no muro, mas 
fizeram questão de registrar, no local 
em que o trabalho foi realizado, o nome 
Composteira do Batista, sinalizando sua 
importância para todos. Com a compos-
teira, deixamos de descartar 800 kg de 
resíduos sólidos pela coleta da COMCAP, 
a cada 3 meses, sendo produzidos, a partir 
deles, 600 kg de adubo. 

Este projeto ganhou outra amplitude 
quando da implantação na unidade do tra-
balho de sensibilização do Projeto Escola 
Sustentável, em 2015. No qual profissio-
nais das diversas áreas passaram a ser 
parceiros e contribuir com o processo a 
partir de suas áreas de atuação, desenvol-
vendo um trabalho de articulação entre as 
diversas áreas. Acreditamos que, através 
dessas ações, foi possível contribuir com 
uma educação para formação do sujeito 
integral, respeitando a diversidade dos 
estudantes e promovendo o diálogo e a sua 
inserção de modo crítico e participativo 
no ambiente que o cerca. Portanto a esco-
la passou a perseguir objetivos comuns, 
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como: utilizar o espaço escolar para refle-
tir sobre o ambiente no qual estamos inse-
ridos, sensibilizar a todos quanto à questão 
da preservação ambiental, promover prá-
ticas que impliquem na minimização dos 
impactos da nossa espécie na natureza, 
além de incentivar a coleta seletiva.

A partir dessa nova e ampliada con-
figuração, o projeto não encontrou mais 
limites para se desenvolver. A escola pas-
sou a desenvolver várias ações e parcerias, 
em diversas áreas, como: saídas de estudo, 

exposições, palestras com artistas locais 
e outros profissionais, entre outros. Os 
anos iniciais também começaram a se en-
volver com ações relacionadas ao projeto, 
desenvolvendo atividades de letramento e 
exploração literária.

A partir da composteira, iniciada em 
2014, e do adubo produzido, foi imple-
mentada a horta escolar como espaço 
pedagógico na escola. Além dela, ocorreu 
a criação do minhocário para observação, 
pesquisa e elaboração de registros. 

Semeamos, cuidamos e colhemos temperos, 
saladas, chás e verduras para uso em sucos e, 
eventualmente, na alimentação na escola, além 
do uso em receitas realizadas com os estudan-
tes. Novamente, o Engenheiro Agrônomo Pedro 
Palermo nos apoiou, além de outros profissionais 
da escola. A água para regar a horta era da capta-
ção  de água da chuva por cisterna. 

Muitas ações importantes para qualificação 
do processo de ensino e aprendizagem foram 
desenvolvidos na unidade escolar, os quais pre-
cisam estabelecer-se e ganhar forças através da 
reflexão sobre a ação, mantendo a continuidade 
das ações. Ganhamos um prêmio de reconheci-
mento, fomos elogiados, percebemos o envol-
vimento, participação e aprendizagem de toda 
comunidade escolar. 

Para 2016, novos objetivos foram traçados. 
Entre eles, o de institucionalizar o presente pro-
jeto, o qual será introduzido no Projeto Político 
Pedagógico da escola, tornando-o, assim, um 
projeto a ser pensado por todos ano após ano. 
Acreditamos que este é apenas o início de uma 
caminhada profícua, que depende da organização 
e união de todos em busca de um mundo justo e 
mais humano. 

SENSIBILIZANDO PARA UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL
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Dinara Costa Castilhos1

contribuições da metodologia 
científica para a leitura e a escrita

Esse projeto foi desenvolvido no ano de 2015, 
na EBM intendente aricomedes da silva, com os 
estudantes do 7.º e 9.º anos que tem aulas em 
jornada estendida e o acréscimo de ofi ci-
nas de formação.  A ofi cina de Metodologia 
Científica teve como principal objetivo 
estimular a leitura e a escrita por meio da 
proposição e execução de pesquisas, sendo 
a experiência aqui descrita.

A leitura é um hábito a ser desen-
volvido e que necessita ser estimulado. 
Por meio da leitura podemos conhecer 
mundos, ideias e situações distantes da 
realidade em que vivemos e conhecer no-
vas alternativas e modos de ver e pensar 
as coisas. Entretanto, sabemos que não 
basta apenas a leitura estar ao alcance do 
estudante, mais do que isso, é preciso um 
atrativo que impulsione o encontro entre 

a leitura e o leitor. Além disso, torna-se 
importante trabalhar numa perspectiva 
de letramento, em que se entenda a fun-
ção social da leitura e da escrita. 

Os estudantes precisam compreen-
der que por meio da leitura, adquirem-se 
informações, conhecimentos e habili-
dades que favorecem a convivência e a 
interação do sujeito com seu meio, além 
de possibilitar o desenvolvimento de suas 
potencialidades.

Buscando utilizar a capacidade de 
acessar dados rapidamente e a curiosi-
dade demonstrada pelos educandos, 
desenvolvemos o projeto que instigou 
a observação, formulação de hipóteses, 
experimentação, interpretação de dados e 
resultados, além da elaboração de conclu-
sões de pesquisas, valorizando o hábito da 
leitura e da escrita para a construção de 
novos conhecimentos.

Inicialmente, utilizando o fato que 
nossos estudantes têm acesso a laptops 
educacionais, foram feitas as seguintes 
indagações: 

O que vamos fazer?
Como vamos fazer?

Por que vamos fazer?

1 Licenciada em Ciências Biológicas; Professora Auxiliar de Atividades de Ciências.
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A partir dessas problematizações, foi 
proposto aos estudantes que pesquisas-
sem experiências de pesquisas em livros 
ou na internet e as reproduzissem. No 
entanto, antes de iniciarem as pesquisas 
foi feita uma roda para leitura coletiva de 
alguns materiais importantes do acervo 
do Laboratório de Ciências para o encami-
nhamento da atividade. Primeiro foram 
estudadas as cinco etapas do método 
científico: observação, formulação da 
pergunta, formulação de hipóteses, ex-
periência controlada, análise de dados e 
conclusão. Em seguida, foi lido o manual 
comas normas básicas do Laboratório de 
Ciências. Nesta primeira etapa o objetivo 
foi estimular nos estudantes o hábito da 
leitura, despertando sua curiosidade com 
assuntos do seu interesse.

Ao organizar as rodas de leitura, foi 
explicado aos estudantes a necessidade 
de conhecermos a história do método 
científico como um processo da evolução 
do conhecimento humano e que ciência 
não é feita só de experiências práticas, mas 
também de conhecimentos históricos que 
possibilitem uma melhor leitura do mundo.

Chegou a hora de pesquisar e repro-
duzir as experiências. Surgiram, nesse 
momento,os mais variados experimentos, 
como: construção de um vulcão de argila e 
simulação de uma erupção; barquinho mo-
vido a vapor; foguete movido à Coca-Cola e 
bala Mentos; robô de material reciclável; e 
simulação da formação de um fóssil.

Para executar a experiência escolhi-
da, deviam preencher um relatório com 
pontos previamente elaborados. Nele 
explicavam qual a experiência escolhida, 
material necessário, objetivos, método e 
resultados obtidos.

Ao explicar os resultados de suas 
experiências, os estudantes procura-
ram respostas científicas aos objetivos 
e resultados de seus experimentos. Por 
exemplo, no caso da simulação da erupção 
vulcânica deveriam descrever que tipo 
de reação ocorre da mistura de vinagre 
e bicarbonato de sódio. Já no caso do bar-
quinho movido a vapor,a tentativa era 
de indicar o que acontece para gerar tal 
movimento. Como primeira alternativa, 
eles utilizavam a busca de respostas rá-
pidas na internet, mas como pretendia 
estimular a leitura, propus a realização da 
pesquisa acerca das prováveis respostas 

CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA A LEITURA E A ESCRITA 
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científicas em livros disponibilizados em 
uma estante no Laboratório.

Após essa primeira vivência de rea-
lização de pesquisas no Laboratório de 
Ciências,foi possível perceber que os es-
tudantes demonstravam real entusiasmo 
em participar das aulas e que sua escrita 
tinha evoluído, consideravelmente, com 
a elaboração dos relatórios. No entanto, a 
leitura, principalmente a coletiva, ainda 
era difícil para muitos.

O passo seguinte da proposta pe-
dagógica foi propor aos estudantes que 
apresentassem e explicassem seus pro-
jetos a toda turma, procurando, assim, 
incentivá-los em relação à oralidade. 
Alguns estudantes do 9.º ano também 
foram demonstrar e explicar seus pro-
jetos a turma do 7.º ano.  Esta nova ação, 
gerou um resultado imediato, que foi a 
procura por leituras complementares, 
visto que os estudantes buscavam subsí-
dios que os auxiliassem a explicar melhor 
seus trabalhos. Observei que ao expor aos 
outros suas ideias, suas pesquisas e seus 
projetos, algumas resistências à leitura 
foram quebradas.

A avaliação foi realizada de forma 
gradativa durante todo o processo de tra-
balho. O acompanhamento dos projetos 
realizados pelo grupo e a apresentação 
dos relatórios de atividades e de pesquisa 
são fundamentais para que seja feita a 
análise de cada etapa do processo e a 
posterior visualização de sua conclusão, 
desde a proposição do tema de pesquisa, 
etapas de execução e finalização nos vá-
rios segmentos científicos. Outro ponto 
importante na avaliação, além da execu-
ção de experimentos, foia capacidade de 
seleção de informações e materiais de 

forma crítica e de organização dos rela-
tórios escritos, além do desenvolvimento 
do raciocínio lógico e da capacidade de 
leitura, tanto individual (experiências 
relatadas em livros ou na Internet) 
quanto coletiva (Introdução a história do 
Método Científico).

Durante este processo procurei 
verificar se os estudantes tinham reais 
dificuldades de leitura ou se as dificulda-
des eram originadas pelo medo natural 
de se expor, tão frequente nesta faixa 
etária. Contudo, é importante destacar 
que a cada superação de dificuldades 
na leitura e na exposição oral pelos 
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estudantes, era perceptível a elevação da 
autoestima e, consequentemente,um en-
volvimento maior com as atividades pro-
postas. Esse processo acabou favorecendo 

individualmente cada educando e o grupo 
como um todo, o que é muito importante 
na execução de trabalhos coletivos e na 
própria convivência humana.

Considero interessante ressaltar que a leitura para ser incorporada como hábito 
exige reflexão e entendimento do que é lido. No entanto, não devemos ignorar o 
grande volume e velocidade de informações gerada pelas novas tecnologias e que 
definitivamente fazem parte do cotidiano de todos. Assim, criar e recriar espaços de 
aprendizagem e desenvolvimento de práticas pedagógicas para incentivar o ato de 
ler, sem deixar de incluir todas as formas de informação que chegam cotidianamente 
até os estudantes, foi a principal meta deste trabalho de mediação. Vejo este caminho 
com otimismo, pois observo a cada etapa o desenvolvimento dos estudantes com 
a construção de novos saberes e capacidades, mostrando entusiasmo e prazer em 
suas descobertas e vencendo sua resistência ao hábito da leitura tão necessário a 
compreensão do mundo.

CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA A LEITURA E A ESCRITA 
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Julisse Oker Silva1

a construção do sistema solar

1 Licenciada em Química; Mestre em Educação Científi ca e Tecnológica; Professora Auxiliar em Atividades de 
Ciências.

 no ano de 2014, em uma turma do 5.º 
ano da EBM João Gonçalves Pinheiro, durante 
as aulas no Laboratório de Ciências, foi 
desenvolvido um projeto que possibili-
tou a ampliação dos conhecimentos dos 
estudantes em diferentes áreas, explo-
rando curiosidades pela Ciência e pela 
descoberta científi ca. 

O projeto consistiu em produzir um 
móbile dos planetas do sistema solar. 
No entanto, tarefa que parecia simples, 
na medida em que se desenvolvia, fatos 

foram surgindo, o que levou a encaminha-
mentos imprevistos, os quais geraram a 
busca por conhecimentos para resolver 
diferentes desafi os.

Para iniciar a construção do móbile, 
estudamos sobre o assunto, lendo diver-
sos tipos de textos e materiais disponí-
veis sobre os planetas do sistema solar, 
aprofundando conhecimentos acerca de 
escalas e dos conceitos de raio, diâmetro 
e circunferência. Os estudantes tiveram 
contato com as medidas reais e as medidas 

em escala reduzida dos planetas. 
A partir desses estudos, 

confeccionamos moldes duplos 
redondos de cartolina de cada 
planeta, respeitando a escala e 
proporcionalidade entre suas 
medidas. Percebemos as difi-
culdades dos estudantes no uso 
correto de uma régua e também 
sobre a projeção de escalas. 
Auxiliando uns aos outros e com 
a mediação necessária consegui-
mos construir os moldes, que de-
pois de prontos, resolvemos colar 
palitos de madeira para fi rmar a 
estrutura interna, encaixando 
um no outro, na tentativa de dar 
forma esférica a cada planeta.
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Como a estrutura não se sustentou, 
utilizamos cola quente para juntar as par-
tes externas da circunferência dos moldes, 
possibilitando preencher seu interior com 
bolas de jornal, para que se aproximassem 
das formas dos planetas. 

Em seguida, na busca por dar a forma 
desejada, enrolamos os planetas com fita 
adesiva, mas os palitos que tinham em 
seu interior os deixou com formato oval. 
Como pintar a fita não seria possível, 
utilizamos a papietagem com folhas de 
jornal em seu entorno. 

O resultado ainda não estava como 
o esperado, por isso, recorremos ao pa-
pel machê para envolver os planetas, 

tentando sempre manter a escala. Após 
secar, pintamos cada um dos planetas 
com suas cores, tentando reproduzir suas 
características, conforme pesquisado.

Nesse momento, alguns problemas 
surgiram, os estudantes perceberam 
que como não haviam conseguido fazer 
Saturno ficar com formato esférico e sim 
ovalado, seus anéis não poderiam ser pro-
duzidos na escala, pois deveria encaixar 
no modelo do planeta.

A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SOLAR
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O passo seguinte foi construir o Sol, cujo 
diâmetro, para manter a proporção, teve de ser 
de 2 metros. Produzir em formato esférico se 
tornou inviável, sendo assim, confeccionamos 
um círculo e colamos na parede, sendo o ponto 
referencial para organização do nosso sistema 
solar. A Lua e Plutão foram feitos em massinha, 
sendo respeitada a escala.

Não foi possível explorar na prática a es-
cala de distância entre os planetas do sistema 
solar, por questão de espaço disponível. No en-
tanto, os estudantes puderam compreender seu 
significado.

No final do ano, foi possível verificar que os 
estudantes dominavam os conceitos envolvidos 
no projeto, tanto os referentes ao sistema solar, 
como tamanho dos planetas, temperaturas e a dis-
tância de cada um ao Sol, quanto os relacionados 
a medida de circunferência, raio, diâmetro e es-
cala. Houve também o desenvolvimento de laços 
afetivos na turma, proporcionadas pelo contato 
aluno-aluno e alunos-professora. Esse contato 
afetivo ajudou no desenvolvimento e aprendiza-
gem dos estudantes envolvidos, colaborando para 
despertar e instigar a busca pelo conhecimento 
científico e o interesse em aprender mais. 

Os resultados desse projeto foram socializa-
dos na Mostra Cultural da escola e, em 2015, na  
I Feira de Ciências de Florianópolis.
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Luiz de Vasconcellos Ferreira1

núcleo de cinema Mtc: uma experiência 
interdisciplinar a partir da proposta de 
Educação integral em tempo integral

1 Licenciado em Geografi a (PUC-SP); Mestre em Geografi a (UFSC); Professor de Geografi a.

os fi lmes são geralmente associados ao la-
zer, no entanto, eles podem ser utilizados 
como atividade de ensino e aprendizagem 
e produção de conteúdos educacionais. 
A maioria de nossos estudantes sabe 
operar um celular, uma câmera fotográ-
fi ca digital ou um computador, cabe a nós, 
professores, darmos sentido pedagógico 
a esse uso. As narrativas fílmicas são 
uma maneira de entender e representar 
o mundo em que vivemos, mas, embora 
sua produção seja um recurso pedagógico 
poderoso, elas ainda são pouco utilizadas 
em situações de ensino e aprendizagem. 

Partindo desse pressuposto é que o 
projeto do Núcleo de Cinema da EBM Maria 
Tomázia Coelho iniciou suas atividades 
em 2013, com o objetivo de construir com 
os estudantes dos anos finais do Ensino 
Fundamental a aprendizagem de novos 
conhecimentos e habilidades por meio da 
alfabetização audiovisual. Propondo uma 
maior articulação entre as disciplinas esco-
lares e a efetivação de novos vínculos entre 
estudantes e a escola, é que buscamos o 
apoio e participação de vários docentes da 
escola, da Equipe Pedagógica, da biblioteca, 
da sala informatizada, da Direção e outros 
profissionais da Escola. Além destes ato-
res, contamos com a parceria do Núcleo de 
Tecnologia Municipal (NTM), da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e da comu-
nidade escolar em geral. Esta participação 
possibilitou que, em apenas três anos de 
atividade, o Núcleo tenha conseguido rea-
lizar a produção de seis fi lmes de curta-me-
tragem, disponibilizados no blog do Núcleo 
de Cinema MTC. 

Para a implantação desse projeto foi 
necessário, em primeiro lugar, despertar 
o interesse dos estudantes e mostrar-lhes 
as possibilidades de construírem algo 
que poderia ser visto dentro e fora da 
escola. Além disso, optou-se por utilizar 
recursos simples e que fossem acessíveis 
aos estudantes, como câmeras digitais, 
celulares e computadores comuns. O 
Núcleo de Cinema MTC também atende à 
proposta de Educação Integral na medida 
em que se constitui em um trabalho inter-
disciplinar envolvendo diferentes áreas 
do conhecimento. Destacamos que os 
profissionais envolvidos demonstraram 
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interesse e afinidade com a proposta do 
projeto, critério essencial para o bom an-
damento das atividades.

No Núcleo são discutidos com os es-
tudantes fundamentos importantes das 
produções audiovisuais, como a percep-
ção. Esclarecemos que esta compreende 
um processo seletivo de apreensão e, se a 
realidade é apenas uma, cada pessoa a vê 
de forma diferenciada. Assim, apercepção 
não é ainda conhecimento, que depende de 
sua interpretação, e será tanto mais válida 
quanto mais limitarmos o risco de tomar por 
verdadeiro o que é só aparência. Além disso, 
nossa visão depende da localização em que 
nos encontramos, se no chão, em um andar 
baixo ou no alto de um edifício, num miran-
te estratégico, num avião, etc. A paisagem 
revela aspectos diferentes de acordo com o 
local em que estamos. Acrescente-se a isso, 
o fato da nossa educação, formal ou infor-
mal, ser feita de forma seletiva e pessoas 
diferentes apresentarem diversas versões 
do mesmo fato. Por exemplo, coisas que um 
arquiteto ou um artista veem, outros não 
podem ver ou o fazem de maneira distinta. 
A percepção supõe uma apreensão do pró-
prio espaço, orientada pelos índices de seus 
usos, demarcados pela atenção do usuário 
quando os observa e quando sobre ele se ex-
pressa pela comparação entre imagens e co-
mentários passados e presentes. Perceber, 
analisar, associar, comparar e interpretar é 

a tarefa do estudante. Percepção, leitura e 
interpretação se associam como etapas de 
investigação, e como mediação necessária 
entre o espaço cotidiano e a capacidade de 
inferir e aprender com o ambiente que nos 
envolve (FERRARA, 1988).

A partir das discussões empreendidas 
é que se propõem as produções audiovi-
suais, revelando a complexidade do pro-
cesso, que vai muito além de uma ideia, 
necessitando, também, muito trabalho. 

Os estudantes passaram a compreen-
der a importância de planejar e executar 
as etapas necessárias para a realização de 
um filme, que vão desde a ideia inicial até 
sua exibição, passando pela elaboração do 
argumento, roteiro, iluminação, captação 
de imagens e sons, decupagem e edição. 
Além disso, perceberam que o filme é 
formado por um conjunto de linguagens 
(visual, oral, musical e escrita) que estão em 
constante interação. A música e os efeitos 
sonoros podem criar expectativas, reações 
e informações. Os filmes também utilizam 
a linguagem escrita nas legendas e tradu-
ções que aparecem na tela, como também 
em todas as etapas de sua produção, princi-
palmente quanto à elaboração de argumen-
tos, roteiros, narrativas e perguntas para 
entrevistas.

Os estudantes vivenciam todos esses 
momentos, como o da captação de imagens, 
em que se estabelece um estranhamento 
entre o espaço ambiental e seu uso habitual, 
permitindo explicitar, não só a imagem 
produzida, mas a seleção dos seus ângulos. 

É importante ressaltar que todos os es-
paços da escola são utilizados, favorecendo 
modos de interação, cooperação, criação, 
sistematização, divulgação e exibição dos 
filmes, elevando também a autoestima dos 
estudantes ao verem seus trabalhos apre-
sentados ao coletivo.
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Em 2014, Vai ter peixe amanhã? foi o 
primeiro curta-metragem produzido pelo 
Núcleo de Cinema MTC, o qual foi lançado 
e muito bem recebido pela comunidade es-
colar. O filme sobre sustentabilidade pes-
queira se concentrou na pesca da Tainha, 
que possui grande importância econômica, 
social e cultural, não apenas para a comu-
nidade local em que a escola está situada, 
como para toda a região litorânea do es-
tado catarinense, envolvendo milhares de 
pessoas e movimentando a economia da 
região presente na região.

Em 2015, o tema escolhido por toda a 
escola foi Os jovens e o consumo, no qual 
o atendimento foi ampliado para os estu-
dantes de 6.º a 9.º ano. Os estudantes pro-
duziram cinco filmes de curta-metragem 
para conhecer e compreender um pouco 
mais a importância e as consequências do 
consumo em nossa sociedade.

Para 2016, nossa perspectiva é de 
permanente construção e consolidação 
do Núcleo de Cinema MTC. Como desdo-
bramento do tema de 2015, pretendemos 
abordar o uso dos recursos e materiais 
escolares, assim como sua conservação. 
Com isso, o Núcleo pretende estabelecer 
um canal de comunicação com os estudan-
tes participantes, a comunidade escolar e 
demais interessada sobre dois problemas 
encontrados em nossa sociedade e, por con-
sequência, em nossas escolas: Desperdício 
e Vandalismo. 

Os resultados alcançados até agora nos 
revelam que a produção de audiovisuais 
em educação contribui para disciplinar 

o olhar, desenvolver a percepção visual e 
proporcionar a retomada de um processo 
crítico de ver. Isso porque, a percepção 
por meio de imagens e fragmentos da rea-
lidade leva à surpresa, a um olhar mais 
aguçado sobre o que nos cerca, percebendo 
novas relações existentes. Portanto, no 
Núcleo de Cinema MTC, os estudantes, 
por meio da produção de audiovisuais, pu-
deram desenvolver diferentes olhares e o 
pensamento crítico, integrando diferentes 
conhecimentos e aprendendo a trabalhar 
em grupo, além de desenvolver o sentido 
estético e se expressar por meio de uma 
linguagem que incorpora sons e imagens. 
A partir das possibilidades de formação 
numa perspectiva integral, como aqui se 
apresenta, é que planejamos ampliar o 
atendimento para incluir também estu-
dantes dos anos iniciais.

As produções que vem sendo realiza-
das são amplamente divulgadas em mos-
tras realizadas na própria escola, no blog e 
mídia local, empoderando os estudantes. 
Além disso, em 2016, durante o Congresso 
de Educação Básica de Florianópolis – 
COEB, aconteceu a 1ª Mostra de Cinema 
Escolar, em que mais de 40 produções fo-
ram exibidas, parceria que pretendemos 
manter e ampliar.
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no ano de 2014, a EBM Dilma lúcia dos 
santos participou, através da inscrição de 
duas turmas do 7.º ano, da Olimpíada de 
Língua Portuguesa. O gênero proposto pela 
Olimpíada para trabalhar com esse ano de 
escolarização foi as memórias literárias, 
um gênero que circula na esfera literária, 
mas que se nutre também da antiga histó-
ria oral, que circulava cotidianamente na 
esfera familiar. Afi nal, quem nunca ouviu 
memórias de nossos avôs, avós, tios, tias ou 
pais e mãe sem encontro de família?

Após divulgar para os estudantes nos-
sa participação na Olimpíada de Língua 
Portuguesa, as turmas mostraram-se ani-
madas com o desafio de estudar o gênero 
memórias literárias, pois já estavam mer-
gulhadas nos sentidos e lembranças sobre a 
Armação, após assistir o documentário Foto 
Sensível,que conta, delicadamente, um 
pouco sobre a história, através dos antigos 
moradores da Armação do Pântano do Sul, 
onde a escola está localizada. Narradores 
que foram cuidadosamente entrevista-
dos, escutados, pela equipe de produção 
do documentário, lançado em 2013 pelo 
Instituto Câmara Clara, em parceria com 
o Ponto de Cultura Baleeira e do Instituto 
I3V, sediados também na comunidade.

Os estudantes, nesse trabalho, es-
tavam empolgados com a possibilidade 
de se colocarem na posição também de 
escuta, entrevistando moradores e deles 
coletando memórias marcantes da cons-
tituição da comunidade da Armação e 
deles mesmos.

Sugerimos, então, um trabalho 
com as oficinas propostas pelo cader-
no de Oficinas da Olimpíada da Língua 
Portuguesa sobre Memórias “Se bem me 
lembro...”, algumas com mais profundi-
dade do que outras e todas mediadas por 
esse riquíssimo material oferecido pelo 
concurso: livros com os textos que ins-
piraram as atividades de aprendizagem, 
livros de literatura e os áudios e vídeos 

Entre as Rendas da armação: 
olimpíada da língua Portuguesa 2014

Cristiane Guimarães1
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com a reprodução da literatura indicada, 
possibilitando a inclusão e respeitando 
a diversidade. Todos esses recursos e 
materiais foram muito importantes na 
construção dessa experiência de ensino 
e de aprendizagem, seja pela disponibili-
dade de textos excelentes, que remetem a 
diferentes imagens e momentos da cons-
tituição de nosso país e cidades, seja pela 
própria proposta que visa à formação do 
professor. 

Certamente, um dos textos mais lem-
brados pelos estudantes foi Transplante 
de Menina, narrando de maneira como-
vente as memórias da autora de origem 
russa, mostrando nos pequenos detalhes 
as emoções, sons da cidade onde circulou 
a menina, que conheceu o Rio de Janeiro 
e o país durante o Carnaval, tecendo, com 
as palavras, uma fotografia imaginária da 
cidade. O texto é riquíssimo em marcas 
linguísticas do gênero memórias como 
a marcação do tempo verbal, o uso dos 
adjetivos para descrever as emoções, os 
acontecimentos, a cidade e, o que é mais 
importante, conseguiu conquistar a aten-
ção dos estudantes.

Outros textos, além do material da 
Olimpíada, foram lidos pelos estudantes, 
sendo disponibilizados no material didáti-
co usado pela unidade de ensino, o Projeto 
Teláris, o que também fortaleceu o inte-
resse, participação e envolvimento dos 
estudantes pela diversidade e intensidade 
das atividades.

Durante os estudos linguísticos, os 
estudantes já foram fazendo escolhas so-
bre os “personagens” que seriam entrevis-
tados, a maioria deles conhecidos, amigos 
ou parentes presentes no documentário 
assistido, para, mais tarde, produzirem 
textos de memórias.

Em algumas oficinas abordamos a 
criação de metáforas, retomando o tra-
balho do bimestre anterior com o gênero 
poema, revendo a possibilidade de criação 
de sentidos figurados ao uso das palavras, 
palavras estas que, chamadas aos versos 
de um poema, ganham outra dimensão, 
a da invenção e a da brincadeira com a 
linguagem. Muitos exercitaram a criação 
de metáforas, que, na ocasião das entre-
vistas, compôs a última das perguntas 
que fizeram às pessoas entrevistadas: 

“Se fosse para você comparar 
sua vida, com o que seria?”

Assim, nos dedicamos ao prepa-
ro dos estudantes para as entrevistas. 
Certamente, um momento trabalhoso da 
atividade, já que eles estão mergulhados 
em ritmos e modos de interagir radi-
calmente diferentes dos entrevistados, 
pessoas já com idade, com muito a dizer 
e com ritmos mais desacelerados. Além 
das questões técnicas, também trabalha-
mos muito a importância do respeito ao 
entrevistado, da escuta e da necessidade 
de produzirmos um ambiente de encontro 
entre os tempos dos adolescentes e o tem-
po dos anciãos.

Foi nesse momento que, em contato 
com o Ponto de Cultura Baleeira, surgiu a 
possibilidade de realizarmos uma oficina 
de audiovisual, que tratasse especialmen-
te da preparação técnica ao uso de dispo-
sitivos móveis na coleta das entrevistas. O 
professor responsável, na época professor 
de Cinema na Universidade de Anhembi, 
em São Paulo, esteve por dois dias com 
os estudantes, que foram agrupados para 
criarem situações parecidas com as que 
iriam viver na coleta de entrevistas. 

ENTRE AS RENDAS DA ARMAÇÃO: OLIMPÍADA DA LÍNGUA PORTUGUESA 2014 
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Além das questões técnicas, como 
qualidade de som, silêncio, tipos de arqui-
vos e logística, foram enfatizados a cons-
trução dessa relação de intimidade que 
se produz no momento de uma entrevista 
sobre a vida, sobre memórias pessoais. Os 
estudantes compreenderam a importân-
cia de deixar os relatos serem contados, 
sem pressa, com detalhes, o que faria mui-
ta diferença no momento da transcrição, 
ou seja, da adaptação do gênero entrevista 
ao gênero memórias.

Após as oficinas, os estudantes foram 
a campo para realizarem suas entrevistas. 
Em alguns casos, foram em grupo realizar 
as coletas ou mesmo a turma toda, como foi 
o caso de nossa visita ao Ponto de Cultura, 
local onde acontece a oficina de Renda de 
Bilro, onde se reúnem senhoras, muitas 
que estavam também presentes no docu-
mentário citado. Lá, puderam exercitar as 
orientações dadas quanto ao uso dos seus 
celulares para registrar as falas e fotos 
com as entrevistadas. Novos personagens 
também surgiram a partir das entrevistas 
com seus pais, mães, avós e os contadores 
de histórias do local. Assim, nas histórias 
contadas apareceu o imaginário local da 
Ilha, causos de bruxas e lobisomens, além 
das histórias dos pescadores. Histórias e 
personagens ainda presentes no cotidiano 
do local e da cidade.

Realizada a coleta, então, iniciamos a 
logística de transcrições na sala informati-
zada. Outro momento também trabalhoso, 
principalmente por questões técnicas e pe-
los momentos de reescrita dos textos, após 
a realização de muitas leituras e conside-
rações de ajustes nos textos. Interessante 
que muitos dos estudantes transcreveram 
a entrevista em terceira pessoa, achando a 
escrita mais fácil desta forma, o que fora, 

na verdade, mais trabalhoso por serem os 
textos do gênero memórias escritos em 
primeira pessoa.

Certamente, a flexão em primeira 
pessoa como marca do gênero memórias 
é um dos grandes saberes linguísticos que 
introduzimos e consolidamos nesse traba-
lho, percebendo a diferença na construção 
da voz do autor. Tratando-se de memórias, 
trabalhamos, também, as características 
da ficção. 

Foram coletados textos riquíssimos 
com as interações com avós, amigos, 
vizinhos. Após essa etapa de produção 
dos textos de memórias, foi o momento 
da escolha. Tivemos 3 finalistas em cada 
turma. Tínhamos que escolher uma pro-
dução só, representando a escola, como 
finalista da etapa escolar e, que, a partir 
de então, estaria participando da etapa 
municipal e das outras: estadual, regio-
nal e nacional. Cada uma dessas etapas 
conta com formação para professores 
e estudantes,investindo no processo de 
ensino e de aprendizagem que é o foco da 
Olimpíada. Assim, o texto escolhido foi so-
bre o professor Isaac, professor da nossa 
escola, seguindo os critérios de avaliação 
propostos pela Olimpíada.

Após a escolha e envio do texto para a 
etapa Municipal da Olimpíada da Língua 



139

Portuguesa, vencida a etapa escolar, che-
gou o momento de valorizar os textos dos 
estudantes, já que aconteceria, naquele 
ano, a Feira Cultural, oportunidade de de-
volvermos aos entrevistados seus textos 
como presentes.

O trabalho, portanto, não parou aqui. 
Novamente em parceria com o Ponto de 
Cultura, os estudantes foram orientados 
a ler e registrar em áudios e vídeos seus 
textos. Durante as aulas, foram ensaiando 
a leitura, tom de voz e pontuação. Nessas 
leituras, novas reescritas, os estudantes 
colocaram-se como revisores, perceben-
do, eles mesmos, as faltas de pontuação, 
construções linguísticas, flexões verbais e 
concordâncias inadequadas, sempre com 
ajuda e mediação do professor e dos pró-
prios colegas.

Quando chegou o momento da oficina, 
orientados por outro professor especia-
lista em áudios, também da Universidade 
Anhembi, leram, releram, gravaram e 
regravaram quantas vezes foram necessá-
rias à composição técnica objetivada pelos 
oficineiros.

Ao finalizarmos o processo, convites 
foram realizados e no dia da Feira Cultural 
lá estavam eles, os entrevistados, prontos 
a serem homenageados, olhos brilhan-
tes de verem suas histórias recontadas 
pelos estudantes da escola, trabalho mo-
tivado pela Olimpíada, mas que foi além 

dele, multiplicado na medida em que os 
estudantes perceberam como a atividade 
foi importante na vida das pessoas, que 
confiaram a eles suas vidas e lembranças.

A parceria com o Ponto de Cultura não 
apenas confirmou o lugar do texto e a sala 
de aula como lugares de encontro entre 
identidades, como possibilitou à escola, que 
possui uma longa trajetória de engajamen-
to cultural, a pensar nas ricas possibilidades 
que o trabalho com memória pode oferecer, 
motivando os estudantes a pensar, apren-
der sobre o lugar onde vivem, aprendendo 
e produzindo saberes sobre seu entorno, 
cuidando e valorizando o lugar onde vivem 
que é o grande tema da Olimpíada da Língua 
Portuguesa, trabalhado por meio de dife-
rentes gêneros discursivos nos diferentes 
anos escolares da Educação Básica.

A produção de 2014 já circulou em 
aulas de 2015, alimentando e inspirando 
novos textos em novos gêneros com o 
intuito de um trabalho singular e signifi-
cativo da língua em uso. Aqui registramos 
nossa gratidão à parceria com Ponto de 
Cultura Baleeira, à professora Beth, da 
sala informatizada, e à bibliotecária Kátia, 
as quais nos ajudaram a transformar os 
textos em verdadeiros presentes, com-
partilhados na Feira Cultural da Escola, 
naquele ano, e, principalmente, aos estu-
dantes e entrevistados, que disseram sim 
à proposta que tanto nos ensinou.
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Encontro com as famílias: 
relação a construir
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a Rede Munic ipal  de  Educação de 
Florianópolis, em especial a Diretoria de Ensino 
Fundamental (DEF), em parceria com as uni-
dades de ensino que adotam o Sistema 
de Ensino Escola Família (SEFE), tem 
empreendido esforços em qualificar 
seu trabalho educativo e diminuir a dis-
tância entre as unidades educativas e a 
comunidade.

Neste sentido, as escolas têm se 
aproximado das famílias para discutir 
questões que vão além do apontamento 
das difi culdades que os estudantes apre-
sentam em relação à aprendizagem ou 
comportamentos, propondo reflexões e 
discussões temáticas sobre a infância, 
a adolescência e a juventude, articula-
das com as ações do Projeto Político-
Pedagógico e cada unidade.

Atualmente o SEFE está pre-
sente em treze escolas da Rede: 
EBM Professor Anísio Teixeira, 
EBM Adotiva Liberato Valentim, 
EBM PrefeitoAcácio Garibaldi 
São Thiago, EBM José Jacinto 
Cardoso, EBM Henrique Veras, 
EBM Intendente Aricomedes da 
Silva, EBM João Alfredo Rohr, 

EBM José Amaro Cordeiro, EBM Mâncio 
Costa, EBM Osmar Cunha, EBM Osvaldo 
Machado, EBM Virgílio dos Reis Várzea e 
EDM Marcolino José de Lima.

O Sistema oferece serviços e pro-
dutos que incluem, além de materiais 
didáticos para os estudantes, o Livro da 
Família e a formação para os docentes, 
constituindo um tripé imprescindível 
para uma educação de qualidade, o qual 
tem como bases:

Estudante, Escola e Família.

Escola e família devem atuar cons-
tantemente em ações complementares 
para que ambas cumpram suas funções. 
A escola deve proporcionar o conheci-
mento construído historicamente e 
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culturalmente pela hu-
manidade. A família, por 
sua vez, deve garantir 
todo o suporte para que a 
aprendizagem e os valores 
sejam apropriados.

Em 2015, observando a 
necessidade de uma maior 
aproximação entre família 
e escola, iniciamos uma ex-
periência em algumas uni-
dades. Agendamos reuniões 
com os Diretores e com a 
equipe de Especialistas 
(administrador, orientador 
e supervisor), para planejar 
coletivamente os encontros 
com as famílias.

Para esses encontros 
foram pensadas ações e 
estratégias para mobilizar 
as famílias. Planejou-se o 
acolhimento aos pais/responsáveis, em 
que os Diretores pensaram em todos os 
detalhes para que as pessoas se sentis-
sem acolhidas; como oferecer um café 
com lanche, organizar e envolver toda 
comunidade escolar, desde os funcioná-
rios terceirizados até o quadro adminis-
trativo e pedagógico da escola, ou seja, 
Professores, Especialistas, Direção e até 
mesmo os estudantes.

As discussões e reflexões com as 
famílias envolveram temáticas sobre a 
formação integral do sujeito. Foram rea-
lizados dois encontros no ano, abordando 
questões presentes na Revista da Família, 
que compõe o material do SEFE. O pri-
meiro encontro, realizado entre agosto 
e outubro, abordou a temática Família e 
Escola em rede de proteção e o segundo, 
realizado entre novembro e dezembro, 

discutiu a temática Educação Sexual, 
através dos conceitos de sexo e de sexua-
lidade na infância e na adolescência.

Muitas turmas elaboraram convites 
que os estudantes entregaram pessoal-
mente aos pais/responsáveis. 

Em algumas unidades, foram afixa-
dos cartazes anunciando o dia, o horário, o 
local, e a temática do encontro. 

O SEFE também realiza a formação 
dos palestrantes, oferecendo todo o mate-
rial a ser utilizado na reunião.

Várias escolas organizaram apresen-
tações artísticas das turmas, envolvendo 
diversos professores, destacando entre 
eles os de Música, Língua Estrangeira e 
os pedagogos regentes dos anos iniciais. 
Todo este movimento foi realizado para 
apresentar às famílias o que a escola de-
senvolve no currículo escolar.

ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS
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No decorrer das reflexões, os pais/
responsáveis tiveram a oportunidade de 
socializar suas ideias e angústias, em es-
pecial na tarefa desafi adora da educação 
dos filhos, visando prepará-los para os 
desafi os da vida.

Um aspecto relatado pelos pais/res-
ponsáveis foi acerca da difi culdade em lidar 
com os adolescentes a cerca da sexualidade, 
no sentido de ajudá-los e orientá-los para 
este mundo contemporâneo. Além desse, 
expressaram suas preocupações em con-
seguir educar seus fi lhos para os valores da 
honestidade, amizade, perdão, compreen-
são e solidariedade. Deixaram claro que 
percebem a importância da escola na vida 
dos estudantes e o valor desta parceria.

Os encontros ocorreram no período 
noturno, possibilitando a participação de 
todas as famílias. Dessa forma, aproxima-
damente 600 pais/responsáveis partici-
param. Esse número é considerado muito 
signifi cativo, visto que esta aproximação é 
ainda um desafi o a vencer.

Antes de encerrar os encontros, os 
pais/responsáveis realizaram uma avalia-
ção, através de um registro escrito,para 
que pudéssemos redimensionar os encon-
tros seguintes.

Percebemos que, no contexto atual, 
não podemos mais considerar família e 
escola caminhando separadamente, sem 
dialogar, sem interagir, sem socializar suas 
angústias e problemas enfrentados. Na in-
tenção de promover o processo educativo e 

formativo de um cidadão ético, respeitoso 
consigo e com os outros, e que valorize 
a vida. Consideramos de fundamental 
importância que os profi ssionais da edu-
cação estejam abertos a esta parceria, pois 
o estudante é centro dessa relação.

“Nossa no começo eu nem queria vir na reunião, mas eu não 
imaginava como foi importante para mim ouvir belas palavras, me 
ajudou muito na convivência entre meus filhos. Gostei muito.”
“Foi uma reunião bem interessante, onde todos puderam 

aprender algo mais. Como pais não devemos ser omissos e ter 
sempre a responsabilidade junto à escola. Obrigada.” 
“Foi um encontro muito bom e de grande importância para 

esclarecimentos sobre sexualidade.”
“Achei muito interessante por ter diferença o sexo com 

sexualidade.”
“Produtivo; bom para pais interagirem com a escola e poder 

expor as suas opiniões e ficarem mais atentos nas maneiras de 
como ajudar o filho e a escola.”
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a atividade aqui apresentada realizou-se 
com duas turmas do 7.º ano da EBM Beatriz de 
souza Brito, durante o primeiro bimestre 
de 2015. 

O objetivo principal foi a apropriação 
dos conceitos operacionais e aritméticos 
no conjunto dos números inteiros (Z), 
através da manipulação e construção de 
recursos materiais a partir das peças do 
Att o Educacional.

Essa ferramenta pedagógica é com-
posta por um conjunto de diferentes 
peças que, através de diversas combina-
ções, possibilitam a criação de diferentes 
modelos para a exploração do signifi cado 
de conceitos matemáticos. A utilização de 
materiais pedagógicos manipuláveis são 
capazes de melhorar o desempenho médio 
de estudantes, fomentar o pensamento 
abstrato e extrapolar conceitos estudados.

A proposta de trabalho pedagógico 
iniciou após algumas aulas trabalhando 
com os conceitos iniciais dos números 
inteiros. Para tanto, os estudantes foram 
organizados em grupos para o manuseio 
do Att o Educacional e a criação da ferra-
menta de cálculo dos números inteiros. 
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O modelo proposto era formado por duas 
hastes, em que uma representa os núme-
ros inteiros positivos (peças alaranjadas) e 
a outra os negativos (peças azuis). A partir 
da criação dessa ferramenta, os estudan-
tes foram incentivados a registrar no ma-
terial alguns números inteiros de diversas 
maneiras, possibilitado perceberem as di-
ferentes possibilidades de representação 
desses números. Por exemplo, o número 
dois negativo (-2) pode ser representado, 
simplesmente, por duas peças azuis ou 
pode ser representado por uma compo-
sição, em que cinco peças alaranjadas na 
haste positiva (+5) são combinadas com 
sete peças azuis na haste negativa (-7), 
o que significa o número dois negativo 
(-2), quando se aplica a propriedade de 
simetria ou oposto dos números inteiros, 
em que cada peça positiva anula uma ne-
gativa, sobrando duas peças negativas.

Após representarem algumas possi-
bilidades, discutindo nos grupos formas 
diversas de representação, os estudantes 
foram desafiados a resolver situações 
de adição e subtração propostas. Essas 
situações envolviam ações de acrescentar 

ou remover peças azuis ou alaranjadas e 
requeriam a atenção dos estudantes na re-
presentação e registro dos algoritmos no 
caderno, embasados no que ocorria com o 
material manipulativo. Uma das situações 
vivenciadas foi relacionada a subtração 
de inteiros, na qual os estudantes deviam 
iniciar representando o número um posi-
tivo (+1) de forma a ser uma combinação 
de peças negativas e positivas, nesse caso, 
com uma indicação tem de ter pelo menos 
duas peças em cada haste. 
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Os estudantes utilizaram diversas 
formas de representação do número um 
negativo (-1).

Na continuidade, foi solicitado que 
realizassem a subtração, sendo retirado o 
número dois negativo (-2), ou seja, da com-
posição que representava o um negativo 
(-1) fariam a subtração do número dois 
negativo (-2). 

Após procederem como solicitado, 
deviam verificar que número a nova com-
binação representava, no caso o número 
três positivo (+3). 

Dessa forma, puderam realizar o re-
gistro da subtração de números inteiros 
a partir do vivido, no caso exposto aqui no 
exemplo, sendo o algoritmo: 

(+1) – (-2) = (+3)

Alguns estudantes questionaram a 
diferença de operar com os números intei-
ros utilizando-se (ou não) os registros com 
os parênteses, colchetes e chaves. Para 
verificação das discussões tentaram criar 

mecanismos distintos de resolução das 
operações. Nesse momento, os estudantes 
foram levados a refletir sobre os proces-
sos e mecanismos de adição e subtração 
de números inteiros, sendo levantados 
alguns questionamentos, como:

•	 De quantas maneiras diferentes po-
demos representar o número zero?

•	 Quais são as diferenças e semelhanças 
em adicionar o número dois negativo 
(-2) e subtrair o número dois positivo 
(+2)? Significa a mesma coisa, aritme-
ticamente, adicionar um número ne-
gativo e subtrair um número positivo?

•	 Como podemos sistematizar uma 
regra de sinais quando utilizamos os 
parênteses? 

•	 Como poderíamos utilizar o modelo 
elaborado para multiplicar?

O material do Atto Educacional e os 
registros dos algoritmos no caderno auxi-
liaram na argumentação e compreensão 
do significado das operações de adição e 
subtração com números inteiros. 

Para aprofundamento do que foi 
trabalhado, exploramos a utilização do 
algoritmo tradicional dessas operações, 
passamos a resolução de alguns exercí-
cios envolvendo contextos diversos para 
aplicação das regras discutidas. Situações-
problema, como cálculos da variação 
de temperatura, depósitos e débitos em 
contas bancárias, entre outros, foram 
resolvidas facilmente utilizando os algo-
ritmos tradicionais após essa vivência, isso 
porque, os estudantes se apropriaram do 
significado do que pode representar um 
número inteiro e suas distintas possibili-
dades de aplicação e operacionalização.

A UTILIZAÇÃO DO ATTO EDUCACIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS  
E APROPRIAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS 
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É possível concluir que com essa experiência pedagógica, em que foram explo-
radas em sala de aula situações reais e problemas fictícios, envolvendo números 
inteiros, os estudantes conseguiram extrapolar, naturalmente, os conceitos das 
operações de adição e subtração com números inteiros. Além disso, vale destacar 
o envolvimento dos estudantes nos diversos momentos, além da criatividade na 
utilização do material, da cooperação na realização das atividades pelos grupos e do 
respeito nos momentos de socialização das resoluções de problemas.
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Qual o futuro que queremos? 
Escola e comunidade em prol da criação 

do Parque natural Municipal lagoa do 
Jacaré e Dunas do santinho

Ednéia Patrícia Dias1

1 Pedagoga; Especialista em Arte Educação; Professora dos anos iniciais.

Preocupados com as questões ambientais, os 
60 estudantes do 5.º ano do Ensino Fundamental 
da EBM Maria tomázia coelho, com o apoio da 
equipe pedagógica e da direção escolar, 
buscaram, durante todo o ano letivo de 
2015, estreitar os laços com a comunidade 
do Santinho, que de longa data, mobiliza-
se pela criação de um parque natural, lo-
calizado exatamente nos fundos da escola.

Durante as aulas de Ciências, no 
primeiro trimestre, um assunto especial 
chamou a atenção dos estudantes: Parques 
Ambientais, chamando a atenção para a 
importância destes para a preservação de 
áreas verdes em centros urbanos. Partindo 
desse interesse, convidamos os estudantes 
para participarem da mobilização que havia 
pela criação do Parque Natural Municipal 
Lagoa do Jacaré e Dunas do Santinho. 

Inicialmente, estudamos os docu-
mentos resultantes de estudos, pesquisas 
e levantamentos elaborados pelo grupo 
de moradores, ativistas, colaboradores e 
amantes da natureza, intitulado Eu Sou 
Jacaré Poiô, que encabeçam as ações de mo-
bilização pela criação do Parque. A partir 
disso, os estudantes e toda a comunidade 
escolar abraçaram a causa, envolvendo-se 
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e participando ativamente de várias ações. 
Foi nesse clima de envolvimento que o 
projeto começou a tomar corpo. 

Para introdução às atividades práti-
cas, realizamos uma contação de história 
intitulada Zé, Doroteia e as flores, que 
integra os materiais do Projeto TIM Faz 
Ciência. A história tem como tema de refe-
rência a diferença entre o olhar natural e o 
olhar científico, ou seja, um olhar de obser-
vador. Motivados pela história, realizamos 
saídas de estudos, que proporcionaram aos 
estudantes conhecer e aprender um pouco 
mais da flora e da fauna que compõem a 
região onde se propõe para ser área do 
Parque Natural.

Em seguida, os estudantes produzi-
ram cartas, endereçadas à comunidade, 
justificando a importância da criação do 
Parque e convidando todos para fazer par-
te desse movimento.

Vários temas puderam ser explorados 
com o auxílio de outros professores da 
escola, como os dados quantitativos que 
envolvem a criação do parque, o consumo 
consciente, a destinação adequada dos re-
síduos, sustentabilidade, entre outros. As 
atividades artísticas e lúdicas nortearam 

as ações didáticas, deixando as aulas mais 
prazerosas e os estudantes mais envolvi-
dos com a proposta.

Cientes da importância em preser-
var essa área, os estudantes propuseram 
ações de sensibilização e de possíveis 
transformações de hábitos dentro e fora 
da escola, com o propósito de estender 
esse debate para dentro de suas casas. 
Intervenções artísticas, instalações, pan-
fletagem, teatro, contações de histórias 
e rodas de conversas foram algumas das 
ações promovidas pelos estudantes, que 
se mostraram incansáveis em busca da 
realização de um sonho que é ver efeti-
vamente implantado o Parque Natural 
Municipal Lagoa do Jacaré e Dunas do 
Santinho.
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Durante o projeto foi  possível 
empregar as propostas do caderno do 
estudante do Projeto TIM Faz Ciência, 
que envolvem as operações: Observar e 
Classificar, tendo como base a observa-
ção das espécies de Flora e Fauna, tipos 
de solo, qualidade de água, destinação 
dos resíduos e demais elementos que 
ocorrem naquela região.

Na operação Definir, foram estuda-
das as conceituações de termos específi-
cos que envolvem a parte burocrática do 
processo de criação do parque, bem como 

dos termos utilizados na biologia para 
definir espécies. 

Nas operações Questionar e Verificar, 
cartas foram entregues a comunidade, para 
promover debates e discussões acerca do 
tema e para conhecer a opinião dos mora-
dores locais em relação à criação do parque. 

Ainda nessa operação, aconteceu 
uma audiência pública em que a FLORAM, 
ONGs, estudantes, comunidade escolar e o 
movimento Eu Sou Jacaré Poiô obtiveram 
esclarecimentos acerca dos documentos 
referentes a criação do Parque.

QUAL O FUTURO QUE QUEREMOS? ESCOLA E COMUNIDADE EM PROL  
DA CRIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL LAGOA DO JACARÉ E DUNAS DO SANTINHO 
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Na operação Aplicar e Generalizar, 
as ações foram voltadas a divulgação da 
causa da Criação do Parque, bem como 
angariar o maior número de adeptos para 
a campanha, atingindo a meta de cinco 
mil assinaturas para reforçar o anseio da 
comunidade. Para tanto, o projeto foi apre-
sentado na I Feira Municipal de Ciências, 
além da participação no Ecofestival e vi-
sita a Prefeitura para entrega da proposta 
do Parque ao prefeito César Souza Junior.

Para desenvolverem maior argumen-
tação em defesa do Parque, os estudantes 
visitaram outras áreas já com proteção 

permanente e promoveram rodas de con-
versa com outras turmas da escola.

No desenvolvimento do projeto, vá-
rias das ações desenvolvidas promoveram 
um aprofundamento nas questões am-
bientais e sociais de forma significativa. 
Houve, também, o estreitamento entre a 
comunidade local e a escola, por meio de 
ações que promoveram discussões acerca 
das questões ambientais, sustentabilidade 
e consumo consciente;a importância de 
ações individuais e coletivas, dos proces-
sos e trâmites legais para a criação do 
Parque Natural; a forma como ocorre uma 
consulta pública até a votação na Câmara 
de Vereadores para aprovação de uma pro-
posta dessa natureza.

Por se tratar de uma proposta que 
não depende apenas das ações desenvol-
vidas no âmbito escolar, mas sim em toda 
a comunidade, os estudantes puderam 
vivenciar experiências em relação a de-
mora e a burocracia de um processo de 
criação de um parque, compreendendo 
que apenas pela mobilização de toda uma 
comunidade é possível tornar realidade 
um sonho tão antigo.
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Aprender a lidar com a ansiedade, a 
desenvolver técnicas argumentativas e a 
criar elementos visuais e de escrita que 
expressem seus anseios foram alguns dos 
desafios enfrentados pelos estudantes. 
Entender que as questões ambientais e os 
problemas da comunidade onde vivo, es-
tudo e desenvolvo minhas relações tam-
bém é minha responsabilidade é de suma 
importância no processo educacional.

A partir desse projeto, os estudantes 
tiveram a oportunidade de dialogar, de 
sugerir e participar ativamente de uma 
mobilização social. Isso foi possível, a 
partir do momento em que os conteú-
dos saíram do quadro e dos cadernos e 
foram para além dos muros da escola. A 
direção escolar se fez presente ao abrir 
a escola para a comunidade, acompanhar 
os processos, compor mesa de discussões, 
consulta pública e viabilizar ações de 
mobilização. A supervisão escolar supriu 

todas as demandas que foram apresen-
tadas, oferecendo subsídios pedagógicos 
para realização do projeto.

No dia 22 de dezembro de 2015, a 
proposta de iniciativa popular de cria-
ção do Parque Natural Lagoa do Jacaré 
e Dunas do Santinho entrou em votação 
na Câmara Municipal de Florianópolis, 
sendo aprovada a criação do parque por 
unanimidade. Foi uma grande vitória da 
comunidade e o início de uma nova etapa 

QUAL O FUTURO QUE QUEREMOS? ESCOLA E COMUNIDADE EM PROL  
DA CRIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL LAGOA DO JACARÉ E DUNAS DO SANTINHO 
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que é a implantação do parque e das ações 
que serão desenvolvidas para realmente 
proteger esse local que é de todos nós, 
garantindo para as futuras gerações áreas 
verdes preservadas e uma qualidade de 
vida melhor para todos.

Além dessa vitória, outra foi con-
quistada a partir dessa proposta: o reco-
nhecimento do 
Instituto TIM 
como uma das 
cinco melhores 
i n i c i a t i v a s 
educacionais do 
país, recebendo 
o Prêmio TIM 
Faz Ciência.
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o lúdico como ferramenta no processo de 
aprendizagem da língua espanhola

Juliana Cristina Scheffl  er1

1 Licenciada em Língua Portuguesa e Espanhola; Especialista em Metodologia do Ensino de Línguas; 
Professora de Espanhol nos anos iniciais.

Este trabalho foi realizado com as turmas 
de 4.º ano da Escola desdobrada Municipal (EDM) 
Marcolino José de lima e da EDM Jurerê, no ano 
de 2015, buscando a iniciação dentro do 
caráter bilíngue e bi/multicultural do co-
nhecimento da língua e cultura hispânica.

O ensino da Língua Espanhola, como 
processo de interação, pressupõe ir além 
do simples domínio de palavras ou frases 
desvinculadas de um contexto ou da ideia 
rígida de conteúdos sequenciados em es-
quemas de pré-requisitos. Torna-se fun-
damental refletir sobre a melhor forma 
de atender aos propósitos comunicativos 
da situação que está sendo vivenciada. 
Dessa forma, exploramos o contexto das 
manifestações culturais, refletindo as 
paixões que movem os costumes de um 
país. Abordamos ritmos, danças e instru-
mentos musicais típicos de alguns países 
hispanos. 

Iniciamos o trabalho ouvindo a can-
ção La bamba, de Ritchie Wallens, can-
tamos e dançamos também, explorando 
o ritmo e a letra da música. Para melhor 
compreensão do tema danças e ritmos 
latinos, propusemos a leitura de um texto 
informativo, do livro didático Um Nuevo 
Camino, intitulado Danza fl amenca. 

Em seguida, analisamos a estrutura 
deste texto e da canção. Os estudantes 
puderam observar as características e 
diferenças destes gêneros. Então, explo-
ramos as rimas e o vocabulário, contex-
tualizando o tema dança.

Na continuidade, discutimos sobre al-
gumas manifestações artísticas de alguns 
países, cidades e comunidades, inclusive 
as manifestações culturais brasileiras 
de origem hispânicas. Assistimos a um 
vídeo com diversos ritmos e danças, como 
samba, flamenco, tango, salsa e ranchei-
ra.  Simultaneamente às apresentações e 
canções, conversamos sobre os países e as 
danças que os representam. Os estudantes 
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ficaram muito envolvidos e animados por 
conhecerem outras culturas e costumes, 
inclusive porque perceberam que alguns 
hábitos dos brasileiros são de origem 
hispânica.

No encontro seguinte, iniciamos 
a aula ouvindo a canção Bailando, de 
Enrique Iglesias. Conversamos sobre o 
vocabulário que não conheciam, sobre 
o ritmo da música, rimas e informações 
básicas sobre o cantor. Recebemos o 
apoio do professor de Dança da EDM 
Marcolino, o qual trabalhou com a turma 
movimentos de dança para esta canção. 
Os estudantes se empolgaram com a pos-
sibilidade de se apresentarem na Mostra 
Cultural com o que estavam aprendendo.

O próximo passo foi, então, con-
feccionarmos as Maracas Mexicanas.2 
Utilizamos garrafas plásticas, fitas colo-
ridas, cola colorida, canudinhos, glitter 
e, para o chocalho, utilizamos grãos de 
feijão. Exploramos as cores, formas geo-
métricas e o nome dos materiais na língua 
estrangeira. Conversamos, em espanhol, 
sobre as maracas, suas cores e tamanhos.

Importante salientar que todos os 
estudantes das turmas participaram 
efetivamente de todo o trabalho, que 
resultou em lindas produções, revelando 
toda criatividade e envolvimento dos 
estudantes.

Encerramos a atividade no final do 
ano, durante a Mostra Pedagógica, na 
qual os estudantes apresentaram-se com 
as maracas, ao som da música Bailando, 
de Enrique Iglesias, coreografada pelo 
professor de dança. Um dia de muita 
alegria para todos!

2 Instrumento de agitamento típico das danças latino-americanas constituído por uma bola, que pode ser de 
cartão, plástico ou cabaça, contendo sementes secas, grãos, arroz ou areia grosso para produzir sons como o 
de lixar ou o de arranhar.
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REFERÊncia BiBlioGRÁFica

STELLA, Ivanir. Um Nuevo Camino. Curitiba: Base, 2003. (Livro do professor, v. 2)

Acreditamos que a aprendizagem de 
uma língua estrangeira deva ser por meio 
de vivências prazerosas e significativas. 
É preciso proporcionar aos estudantes 
efetivamente o uso da língua-alvo através 
de situações de reconhecimento, com a 
exploração da funcionalidade da língua, 
levando-os, por meio do conhecimento da 

cultura estrangeira, a valorizarem a nossa 
cultura, incentivando-os a se comunica-
rem na língua estrangeira. 

O faz de conta, a música, a brinca-
deira e o jogo são essenciais para que os 
estudantes sintam prazer em aprender, 
alcançando uma aprendizagem efetiva e 
consistente.

O LÚDICO COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESPANHOLA
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a ERER e o ensino 
de história na EJa

Carina Santiago dos Santos1

1 Bacharel e Licenciada em História (UDESC); Mestranda em Ensino de História (Prof. História-UDESC); 
Professora de História na Rede Municipal; Coordenadora do Núcleo EJA Centro I Matutino.

Este trabalho relata a experiência do 
núcleo de Educação de Jovens e adultos - 
centro i Matutino, com sede na Escola silveira 
de souza e polo no nEti, em Florianópolis, 
com estudantes entre quinze e oitenta e 
nove anos. 

Desde 2013, todos os professores e 
coordenação têm se dedicado no aprimo-
ramento das práticas voltadas à Educação 
das Relações Étnico-Raciais. O objetivo 
do trabalho é, além de cumprir a lei, pro-
porcionar aos estudantes contato com 
saberes sobre a história e cultura africana 
e afro-brasileira ao longo do desenvolvi-
mento de suas atividades, pautadas na 
pesquisa como princípio educativo. Assim, 
surge o currículo pós-facto, fruto das pes-
quisas dos estudantes.

A Educação de Jovens e Adultos na 
Rede Municipal propõe levar em consi-
deração as trajetórias dos estudantes e 
contribuir para que os mesmos não desis-
tam de estudar ao ofertar um curso onde 
o interesse do estudante, transformado 
em pergunta, é o ponto de partida para a 
aprendizagem. O exercício investigativo 
ajuda o estudante a fazer problematiza-
ções construindo o conhecimento como 
agente ativo neste processo. Isso se dá com 
o auxílio dos professores, responsáveis 

pelos encaminhamentos e orientações 
neste fazer pedagógico. 

Na atualidade, novos sujeitos buscam e 
reivindicam espaços de poder e construção 
de olhares históricos positivados sobre 
sua contribuição para formação do país e 
respeito, além de igualdade de oportunida-
des. Não  é mais possível manter o ensino 
de uma “história única” (ADICHIE, 2012) 
que invisibiliza sujeitos e tira de todos o 
direito de conhecer novos olhares sobre 
aquilo que se apresenta desde sempre na 
história brasileira sob lentes europeizadas.

Com a alteração da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação por meio da Lei Federal 
n.º 10639/03, tornou-se obrigação de toda 
sociedade, em especial para os profis-
sionais envolvidos com a educação em 
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seus diversos níveis e modalidades, seu 
cumprimento através da abordagem de 
temáticas relacionadas à Educação das 
Relações Étnico-Raciais (ERER).

Assim, não é uma escolha do profes-
sor trabalhar com a temática e sim uma 
necessidade que se configurou através 
também do ensino de História ao longo da 
história brasileira. O comprometimento e 
estudo por parte do todos os educadores 
envolvidos na cena pedagógica, da sala à 
gestão, são fundamentais. 

O desafio está em apresentar a te-
mática sem racializar o estudo ou trazer 
as culturas africanas ou afro-brasileiras 
como superiores. Cardoso (2014, p. 86) 
apresenta que há um longo caminho na 
educação no Brasil de luta contra o ra-
cismo e que o avanço na oferta de uma 
educação universal mantém estudantes 
negros entre a maioria que desiste, não 
está na escola ou carrega experiências de 
insucesso escolar.

Faz-se necessário levar em conside-
ração que os profissionais trazem consigo 
visões de mundo que não são neutras e que 
são carregadas de branquitude: o branco 
como padrão, não discutido e ausente no 
debate sobre a ERER; como se a temática 
fosse de responsabilidade dos educadores 
de origem africana e também como um 
debate que não é foco de sua ação docente.

Pensando em qualificar este tra-
balho, desde 2013, a equipe docente da 
EJA Centro Matutino vem se propondo 
discutir e realizar ações e práticas peda-
gógicas que contemplem a Lei Federal n.º 
10639/03. Deste modo, também assumi-
mos o desafio de adequar a legislação às 
especificidades da EJA da Rede Municipal 
de Florianópolis, que tem a pesquisa como 
princípio educativo.

Como estratégia para este fim, reali-
zamos, a cada ano letivo, um diagnóstico 
do grupo de estudantes que estamos 
atendendo. Nos momentos de acolhimen-
to de estudantes novos, os professores 
realizam uma entrevista onde coletam 
informações acerca dos gostos, origens e 
buscam perceber como cada estudante se 
expressa oralmente, lê e escreve, através 
da apresentação e primeira escrita no 
caderno de registro diário que recebe.

Nas reuniões de planejamento pe-
dagógico são discutidas as atividades a 
serem realizadas com os estudantes em 
cada semana e, coletivamente, buscamos 
inserir a História e cultura africana e 

A ERER E O ENSINO DE HISTÓRIA NA EJA
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afro-brasileira 
de acordo com 
pontos no mapa 
d e  p e s q u i s a , 
com o olhar de 
todas as áreas 
do conhecimen-
to presentes na 
escola, em espe-
cial na História, 
minha área de 
formação acadêmica e, por isso, contribui-
ção mais efetiva.

A partir de então, a questão passa a 
fazer parte de nossas preocupações e mo-
mentos de estudo. Os materiais levantados 
pelos colegas são socializados para que to-
dos tenham contato e discutam na medida 
em que surjam dúvidas e necessidades. 
Além disso, realizamos o levantamento 
das obras disponíveis na biblioteca da 
escola para analisar a disponibilidade de 
materiais que deem suporte para pesquisa 
dos estudantes e professores do núcleo.

Nesses três anos de andamento 
das atividades voltadas para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e ensino 
de História e Cultura Africana e Afro-
brasileira muitos foram os passos dados, 
mesmo que ainda tímidos. A valorização 
da oralidade como um saber tão signifi-
cativo e importante quanto à escrita, pois 
o espaço dado aos estudantes para que 
tragam o rap e o funk para a escola tem 
proporcionado aos estudantes a vivência 
de momentos prazerosos na escola e aos 
professores oportunidades de ingressar 
no mundo dos jovens e transformar este 
contato em caminhos para aprendizagem 
significativa. 

Os estudantes se sentem valorizados 
e também aprendem aspectos positivos 

d e  c u l t u r a s 
que os l ivros 
pouco abordam 
trazendo coi-
sas bonitas e 
interessantes. 
Os professores 
aprendem sobre 
África e Brasil 
afro-brasileiro 
c o l e t i v a m e n -

te com as buscas de cada um da equipe. 
Estudam o tema teoricamente e enten-
dem na prática que o cumprimento da 
legislação é viável quando há o envolvi-
mento de todos.

Como exemplo de ações adotadas para 
tratar das problemáticas, podemos citar 
a utilização da música e teatro. Através 
das atividades realizadas, os estudantes 
ampliam a comunicação corpórea e mu-
sical, tão importante quanto à escrita, 
através de rimas de improviso e exercícios 
cenográficos. Além dessas, em Ciências 
estudam fenótipo, cor da pele e cabelos das 
etnias. Em História a presença afrodes-
cendentes em Florianópolis, as religiões 
de matriz africana, narrativas africanas 
sobre a origem do universo e o racismo em 
nossa sociedade foram problematizados. 
Na Educação Física os estudantes experi-
mentaram jogos cooperativos africanos. A 
Geografia trouxe o continente africano e 
suas paisagens urbanas. Na Língua Inglesa 
estudaram artistas afro-americanos e sua 
arte. Vários outros aspectos foram pesqui-
sados e discutidos nas demais disciplinas. 
Foram realizados alguns eventos abordan-
do temáticas relacionadas ao ERER, como 
o AfroEJA, que congregou experiências de 
outros núcleos com o Coletivo de Mulheres 
Preta sem Desterro, com uma noite de 
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apresentações, celebração e militância. 
Podemos concluir que os estudantes ga-
nharam muito ao conhecer positivamente 
o continente africano e o Brasil afro. 

Essa experiência foi rica para todos 
envolvidos, os professores fizeram des-
tes saberes parte do Currículo, buscan-
do conhecimento e explorando sempre 
que possível, com dedicação à tarefa de 
evitar uma história única, como aponta 
Chimamanda Adiche.
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Estimulando o protagonismo juvenil: 
formação política de estudantes através 

de Grêmios Estudantis
Juliana Walendy1

1 Pedagoga; Especialista em Mídias na Educação; Administradora Escolar.

Desde 2012 iniciamos os trabalhos com 
os estudantes dos anos Finais da Escola Básica 
Municipal Prefeito acácio Garibaldi são Th iago, a 
fi m de construir um Grêmio Estudantil. 

Dessa forma, Direção e Equipe 
Pedagógica decidiram que o ano letivo de-
veria iniciar-se com uma atividade de lei-
tura e estudo de um trecho do Regimento 
Escolar em que estavam colocados os 
deveres dos estudantes. Aproveitamos, 
então, este momento para além de dis-
cutir os deveres, chamar os estudantes 
interessados a discutir também os seus 
direitos.

Cerca de sessenta estudantes parti-
ciparam da reunião pró-grêmio no contra 
turno das aulas, em que foram abordados 
os direitos dos estudantes propostos 
no Regimento Escolar e questões como 
a história do movimento estudantil no 
Brasil e a representatividade. Os estudan-
tes foram levados a refl etir sobre o que é 
preciso para representar um grupo. Nosso 
objetivo era principalmente que com-
preendessem a importância de consultar 
o seu coletivo para bem representá-lo. 
Iniciou-se, então, um trabalho de consulta 
em que os estudantes interessados passa-
ram nas salas de aula lançando questões 
para os estudantes como: 

Estudantes do 1.º ao 9.º ano foram 
consultados e puderam se manifestar por 
escrito. O passo seguinte, para a consoli-
dação do processo e compreensão da pro-
posta, consistiu em separar as solicitações 
criando critérios. 

Os estudantes perceberam que al-
gumas solicitações diziam respeito às 
condições físicas da escola, como a neces-
sidade de reformas do ginásio de esportes, 
consertos dos bebedouros que paravam 
de funcionar ou apontavam a necessidade 
de resolver o problema de goteiras em 
algumas salas de aula. Outras solicita-
ções eram de caráter pedagógico, como 
reclamações sobre a forma de trabalho de 
alguns professores e os encaminhamen-
tos realizados pela equipe pedagógica. 
Surgiram, também, questões interes-
santes sobre os desejos dos estudantes, 
como a vontade de ouvir músicas durante 
o recreio ou sugestões de mudanças no 
cardápio da merenda escolar. 

O que vocês gostariam que houvesse
em nossa escola?

O que precisa ser melhorado?
O que poderia ser modifi cado?

Como a escola poderia ser um lugar 
mais bacana?
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Todas as solicita-
ções foram mapeadas 
pelo grupo interessado 
em compor o grêmio. 
Notamos que estávamos 
de posse de um material 
valioso para o trabalho 
de formação política 
dos estudantes, pois tí-
nhamos elementos para 
discutir questões como 
as obrigações do poder 
público e nosso papel de 
cidadãos na fiscalização. 
Além disso, percebemos a 
possibilidade de discutir 
questões relacionadas à gestão democrá-
tica nas escolas e as formas de participar 
dessa gestão, inclusive por estudantes, 
colaborando nas decisões referentes ao seu 
próprio desenvolvimento escolar.

O próximo passo foi à construção de 
uma chapa que garantisse a representati-
vidade de todas as turmas dos anos finais. 
Sugerimos que os estudantes desenvol-
vessem um critério para essa organização, 
sendo decidido que cada turma teria pelo 
menos dois representantes na chapa. Esse 
equilíbrio foi difícil, pois havia turmas com 
apenas um representante e outras com 
três. Sugerimos não engessar o trabalho, 
garantindo a participação dos interessa-
dos e que todos os estudantes estivessem 
bem representados por idade e períodos.

Trabalhamos para que as solicitações 
dos estudantes se transformassem em 
proposta de trabalho para o grêmio estu-
dantil. Nesse momento, os professores 
precisam mostrar aos estudantes o que 
de fato pode ser feito por um grêmio. 
O importante é pensar se a questão é 
abrangente e diz respeito à maioria dos 

estudantes da escola. 
Lembrar que questões 
particulares também 
devem ser resolvidas, 
porém de outras formas. 
Por exemplo, alguns mo-
mentos de tensão foram 
percebidos pela nossa 
equipe,  pois tendo a 
chance de falar, os estu-
dantes questionavam a 
postura e os encaminha-
mentos em sala de aula 
realizados por alguns 
professores. Cabe aos 
mediadores lembrar que 

o estudante deve procurar ajuda da equi-
pe quando não consegue dialogar com os 
professores e que seus direitos devem ser 
garantidos, mas é importante lembrar que 
o grêmio deve tratar de assuntos de inte-
resse do coletivo de estudantes de uma 
escola, sempre refletindo se tal questão 
diz respeito à maioria dos estudantes.

Para continuar o trabalho, a chapa 
montada precisava de um nome e de uma 
proposta que refletisse as vontades dos 
estudantes expressas durante a consulta. 
Esse momento foi muito interessante, 
pois os estudantes carregam no imaginá-
rio as promessas políticas dos momentos 
de propaganda eleitoral que assistem pela 
TV. Isso nos propiciou mais uma chance 
de discutir o nosso compromisso de bem 
representar o nosso coletivo. Chamamos 
a atenção para não fazer promessas que 
não podem ser cumpridas e refletir sobre 
o que pode ser realizado por estudantes 
dentro das suas bandeiras de luta. 

Um desafio enfrentado foi o de me-
diar a transposição dos desejos dos estu-
dantes para as propostas de trabalho. Por 
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exemplo, quando os estudantes percebem 
que eram necessárias algumas reformas 
na estrutura de sua escola, o esforço foi 
em ajudá-los a decidir que caminhos eles 
podem traçar para lutar pelas melhorias 
desejadas. Seria possível indicar diver-
sos caminhos, mas precisamos ouvir as 
sugestões dos estudantes. Isso propicia 
ricos momentos de debate sobre questões 
politicas e nosso papel de cidadãos.

O nome da chapa foi sugerido e eleito 
entre os participantes, mas a constru-
ção da proposta precisou de um tempo 
maior de debates, principalmente porque 
também havia a necessidade de ouvir e 
contemplar as propostas dos estudantes 
dos períodos matutino e vespertino. 

Mediando o trabalho e orientando os 
estudantes, quando juntamos os cartazes 
com as propostas construídas. Foi um 
momento mágico que lhes permitiu per-
ceber um sentimento de unidade, de classe 
e de pertencimento. Os desejos eram os 
mesmos, consequentemente as propostas 
ficaram muito parecidas. Outro trabalho 
foi feito para construir uma proposta geral 
para a chapa, sendo apresentada no cartaz.

Para garantir o exercício democráti-
co, outros estudantes foram convidados a 
montar uma comissão eleitoral, deixando 
claro que os envolvidos nas eleições não 
poderiam participar do grêmio após eleito. 
Então foi feito o edital das eleições, abrin-
do a possibilidade a outros estudantes que 
quisessem montar suas chapas. Mesmo 
com a inscrição de uma chapa única reali-
zamos eleições com data marcada e cédula 
eleitoral. Esse processo é educativo e é 
importante para que todos compreendam 
seu direito de votar em seus representan-
tes e depois acompanhar o processo, tendo 
em vista as promessas de campanha.

Após a posse, iniciamos os encontros 
semanais da chapa eleita baseando-se 
nas propostas de trabalho. Foi necessário 
o desenvolvimento de certas práticas 
organizacionais, bem como, um pouco de 
experiência na coordenação de grupos 
para demonstrar as possibilidades de 
organização aos novos gremistas. A admi-
nistradora da escola é quem, por muitas 
vezes, coordenou as reuniões do grêmio, 
inscrevendo as falas e dando a palavra 
aos estudantes que a solicitavam. A cada 
reunião é eleito um secretário que deve 
relatar o assunto discutido e os encami-
nhamentos decididos pelo grupo no livro 
Ata. É preciso que eles compreendam 
itens fundamentais ao bom andamento 
de suas atividades, sendo: a importância 
de construir uma pauta coletiva antes de 
iniciar as reuniões, a relevância coletiva 
dos assuntos que podem entrar na pauta, a 
necessidade de estabelecer tempo limite 
para as reuniões, o aspecto saudável das 
discordâncias e concordâncias e a respon-
sabilidade de realizar o que foi decidido 
em conjunto.

Assim, o processo iniciado em 2012, 
já resultou em diversas lutas de nossos 
estudantes por seus direitos. Algumas 
atividades e conquistas realizadas são 
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relembradas com orgulho por todos, como 
a volta dos pré-colegiados, a mudança 
da cor do uniforme, as reuniões com as 
nutricionistas para discutir a merenda, 
a realização dos campeonatos esportivos 
anuais e a construção de uma rádio escola 
com programação democrática desenvol-
vida pelos estudantes. Outras atividades 
são desenvolvidas pelos membros do grê-
mio como o suporte aos eventos da escola, 
promovendo brincadeiras e oficinas com 
as crianças menores ou atividades para 
os adolescentes, além do levantamento 
de recursos para suas próprias atividades 
através de ações entre amigos. Através 
do grêmio, há a representação dos estu-
dantes da unidade escolar em eventos 
externos relacionados aos direitos das 
crianças e adolescentes ou em encontros 
do Movimento Estudantil.

Cabe lembrar que todo esse mo-
vimento é importante para o desenvol-
vimento dos estudantes em diversos 
aspectos, mas principalmente no que 
se refere ao seu relacionamento social. 
Entendemos que quando participam de 
grêmios têm a chance de compreender 
melhor as estruturas de organização 

social e consequentemente desenvolver 
suas capacidades de atuação na luta pelos 
interesses coletivos, fundamental à me-
lhoria da sociedade. 

Outro aspecto a se considerar na 
formação dos grêmios é que, assim como 
tudo que é feito na escola, a construção 
do grêmio perpassa a visão de mundo e 
sociedade carregada pelos educadores. 
É, portanto, campo de disputa epistemo-
lógica e política. Ouvimos durante esse 
tempo o relato de alguns profissionais que 
questionavam a participação de alguns 
estudantes no grêmio, alegando que as 
posturas dos membros não seriam ade-
quadas devido ao mau comportamento, 
mau exemplo ou baixo rendimento em 
relação ao domínio dos conteúdos. Diante 
desse fato sentimos a necessidade de de-
bater o assunto com os profissionais da 
escola, principalmente para elucidar algu-
mas questões básicas sobre o que é grêmio 
e como funciona, além da importância de 
apoiar a sua construção e manutenção. 

É necessária a compreensão de que 
Grêmio Estudantil não é mais uma moda-
lidade de curso ou recreação que a escola 
oferece aos seus estudantes. O Grêmio é 
dos estudantes! Está garantido pela Lei 
Federal n.º  7398, de 04 de novembro de 
1985, que, em seu Artigo 1.º, assegura 
aos estudantes dos estabelecimentos de 
Ensino Fundamental e Médio, o direito 
de se organizar em entidades autônomas, 
representativas dos interesses dos estu-
dantes. Essa lei caracteriza-o "como órgão 
independente da direção da escola ou de 
qualquer outra instância de controle e 
tutela que possa ser reivindicada pela 
instituição." (VEIGA, 1998, p. 122).

 Além disso, essa garantia tam-
bém está expressa na Lei do Sistema 
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Estadual de Ensino de Santa Catarina, 
sendo complementada ainda pela Lei 
n.º 12731, de 06 de novembro de 2003, 
que dispõe sobre a garantia da liber-
dade de organização dos estudantes 
de Ensino Fundamental e Médio em 
estabelecimentos de ensino públicos e 
privados no estado de Santa Catarina.  

Assim, a participação dos estudantes 
em entidade de representação não pode 
ser utilizada como prêmio aos “melhores 
alunos”, nem tampouco a escola pode exi-
gir que notas boas estabeleçam critérios 
para a participação. Dessa forma, deve ser 
entendido como um grupo de estudantes 
que representa o seu segmento dentro e 
fora de uma unidade de ensino. Instância 
colegiada formada por representantes 
eleitos por seus pares, a qual deve lutar 
pelos interesses dos estudantes, fazendo 
a ponte entre o seu coletivo e a escola, 
ultrapassando as paredes da mesma quan-
do os interesses do grupo se relacionar a 
questões mais amplas.

Portanto, é preciso que a comunidade 
escolar entenda que o grêmio está para 
os estudantes, assim como os sindicatos 
estão para os trabalhadores. Ninguém 
precisa de autorização para filiar-se ao 
sindicato que defende os seus interesses 
classistas. Da mesma forma, toda orga-
nização e atividade dos grêmios podem 
e devem ser amparadas pela escola, mas 
em nenhuma hipótese a unidade escolar 
pode querer definir suas ações ou seu 
funcionamento.

Através da organização estudantil 
em grêmios, os estudantes desenvolvem, 
também, atitudes e procedimentos im-
portantes ao andamento dos movimentos 
sociais, e nesse sentido a escola tem pa-
pel fundamental para o aprendizado de 

organizações.  Compreendem a importân-
cia e o que significa ouvir o seu coletivo, 
lutar pelos interesses do mesmo, enten-
der a organização dos setores públicos e 
privados, e vivenciar lições de cidadania.

Os grêmios de escolas públicas podem 
encontrar um vasto campo de atuação ao 
notarem que as lições de cidadania come-
çam com os questionamentos sobre o que 
é público e tudo que se faz necessário para 
o bom funcionamento das instituições 
onde nosso dinheiro é empregado. Ou 
seja, se não funciona, o que fazer? Como 
melhorar? A quem procurar? Como ne-
gociar? Percorre ainda a importância de 
denunciar quando for necessário, e exigir 
quando for pertinente. Até o levantamen-
to de recursos aparece como um instru-
mento valioso ao aprendizado vivenciado 
em grêmios. Tudo isso pode colaborar com 
um mundo melhor, pois é na organização 
de grupos que se vivencia a organização 
dos movimentos sociais. Onde aparece o 
exercício da reflexão sobre o mundo que 
se quer, é que se tem ponto de partida para 
a transformação!

O papel do professor articulador é 
de mediação. Não é ele quem define as 
ações, pois, no caso, estas serão propostas 
pelos próprios estudantes. O professor 
mediador estará ao lado do grupo para 
mostrar os caminhos possíveis, as pro-
postas viáveis, o que cabe e o que não cabe 
no ato de representar, a quem procurar 
nas diferentes questões que envolvem a 
aprendizagem ou a estrutura e organi-
zação da escola e da sociedade, promo-
vendo a democracia e desenvolvendo a 
consciência crítica através da formação e 
atuação política. Isso sem negar aos estu-
dantes o direito de questionar o trabalho 
desenvolvido pela escola, é importante 
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lembrar que os momentos de debate sobre 
o desenvolvimento do ensino e da apren-
dizagem devem ser garantidos dentro da 
escola e em outros momentos, como ocor-
rem nos pré-colegiados ou reuniões de 
representantes de turma. No entanto, um 
grêmio deve comprometer-se com lutas 
por questões mais amplas, lutando nesse 
sentido pelo espaço onde os estudantes 
tenham voz dentro e fora da escola.

Entre as experiências que se de-
senvolvem durante a construção de um 
grêmio estudantil, alguns pontos são fun-
damentais e devem permear as escolhas 
daqueles que mediam essa ação, ou seja, 
precisamos deixar claro que tudo deve ser 

discutido no coletivo e pautado nos inte-
resses dos estudantes, e estes precisam 
exercitar a representatividade falando 
em nome do grupo apenas após ter discu-
tido qualquer ponto. Eles precisam com-
preender que não se pode falar em nome 
do grêmio sem antes haver discutido o 
assunto com todo o coletivo.

Por fim, a experiência vivenciada 
revela que trabalhar para a participação 
dos estudantes nas decisões da escola é 
fundamental para garantir a implemen-
tação das instâncias colegiadas, além de 
permitir a formação de cidadãos parti-
cipativos, capazes de governar, discutir, 
implementar, instituir e transformar!
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o projeto Mind Lab 
foi introduzido na Escola 
Básica Municipal Donícia 
Maria da costa em 2010 
e vem conquistando 
o interesse de todos 
os estudantes desde 
então,  envolvendo 
diversos profi ssionais 
que atuam na unidade 
educativa. O fato de os 
jogos terem tocado os 
estudantes de forma 
positiva e encoraja-
dora, nos fez apostar 
nos conhecimentos e pensamentos mate-
máticos a partir dessa experiência. Dessa 
forma, apresentaremos como o trabalho 
foi organizado no ano 2015.

Os jogos, hoje, fazem parte do cur-
rículo e do planejamento das aulas de 
Matemática da escola, sendo uma aula 
semanal na Sala de Jogos. Esse espaço 
agradável proporciona emergir momentos 
únicos nas relações professor-estudante 
e estudante-estudante. Nele é possível 
problematizar os conteúdos e pensamen-
tos matemáticos que são potencializados 
com os jogos do projeto Mind Lab, além 

d e  r e c o n h e c e r  a s 
h a b i l i d a d e s  q u e 
cada jogo implica.

Os momentos de 
envolvimento com 
o s  d i ve r s o s  j o g o s 
do Mind Lab ,  além 
potencializar o con-
teúdo ou pensamento 
matemático a partir 
de brincadeiras, pro-
porcionam o estabele-
cimento de regras de 
convívio, reforçando 
as diversas habilida-

des cognitivas, sociais, emocionais e éticas 
aos quais todos nós somos expostos nas 
relações sociais do cotidiano.

A proposta metodológica do projeto 
Mind Lab defende que a maneira mais 
eficaz de aprender é através de uma 
experiência concreta e desafiadora, que 
nos deixa querendo mais. Entende-se que 
os jogos colaboram com essa proposta, 
visto que proporcionam divertimento e 
diversas emoções, portanto, estimula o 
envolvimento. Algumas das habilidades 
possíveis de serem desenvolvidas com os 
jogos disponibilizados são:

Mind Lab: é muito 
melhor aprender brincando

Orelio Augusto Parcianello1

1 Licenciado em Matemática (UFSM); Professor de Matemática.
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• Consciência: fundamental ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemá-
tico. A exploração da metacognição proporciona a reflexão sobre seus conhe-
cimentos e mecanismos de desenvolvimento pessoal. As crianças e os jovens 
desenvolvem progressivamente a autonomia e novas formas de pensar;

• Raciocínio: a elaboração e o desenvolvimento de estratégias para proposição e 
solução de problemas, tomada de decisão, processo de investigação, habilidades 
verbais e de comunicação, entre outras, encontra grande importância para 
aprendizagem numa perspectiva emancipatória, promovendo essas habilidades 
que se relacionam ao que se chama de pensamento genuinamente matemático;

• Social, Emocional e Ética: a proposta abrange vivências de situações envolvendo 
cooperação e competição, vitória e derrota, acerto e erro, seguir regras e trabalhar 
em equipe a partir de jogos que envolvem conhecimentos matemáticos. Dessa for-
ma, oportuniza aos estudantes lidar melhor com as emoções e aprimorar a deter-
minação, persistência e autodisciplina, a partir de uma postura ética, revelando 
que a Matemática faz parte de diversos contextos sociais que se estabelecem;

• Interdisciplinaridade: transcender a Matemática, fazendo articulações com 
diferentes áreas do conhecimento torna-se importante no processo de apren-
dizagem. Conseguir construir conexões entre diferentes e variados campos do 
pensamento e da experiência humana, transcendendo estas relações para o coti-
diano, oferece sentido e significado as atividades matemáticas, revelando como 
a própria Matemática faz parte dessa construção social, histórica e cultural.

Dentre os diversos jogos do Mind Lab disponibilizados na Sala de Jogos, escolhemos 
alguns para exploração no ano de 2015, sendo trabalhadas suas regras com os estudan-
tes e introduzidos conceitos matemáticos.

 No jogo Formas e Cores introduzimos as propriedades de diversas formas 
geométricas, além do cálculo de área e perímetro. 

MIND LAB: É MUITO MELHOR APRENDER BRINCANDO 
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Com o Abalone além de exercitar a paciência, capa-
cidade de manobra, cooperação e da ajuda aos membros 
mais frágeis, estudamos o hexágono e suas propriedades, 
ângulos, raio e diâmetro.

No jogo Equilíbrio os estudantes/
jogadores foram desafiados a encon-
trar a melhor posição para cada peça 
sorteada. Para conseguirem somar o 
maior número de pontos no jogo, foi 
necessário observar as diversas pos-
sibilidades existentes e tomar deci-
sões para conseguir vencer o desafi o. 
Durante sua utilização foi possível 
explorar as propriedades do hexágono, 
além das operações de adição, multi-
plicação e potenciação.

Na exploração desse material 
os estudantes puderam associar os 
conceitos matemáticos a situações da 
vida real, em que a área e perímetro 
são necessários para resolver proble-
mas e tomar decisões.

Com o Bloqueio foi necessário uti-
lizar a concentração e a habilidade de 
analisar uma situação, explorando o 
raciocínio estratégico e criativo. Para 

tomar decisões 
ao longo do jogo, 
exploramos os 
c o n c e i t o s  d e 
retas e ângulos, 
a l é m  d o  c á l -
culo de área e 
perímetro.
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Num primeiro momento, os estudan-
tes apresentam algumas dificuldades de 
apropriação das regras, mas no decorrer 
das aulas seguintes foram se familiarizan-
do e se envolveram cada vez mais com os 
jogos, demonstrando interesse e entusias-
mo. Os jogos possibilitaram a participação 
ampla de todos os estudantes, independen-
te das diferenças ou especificidades que 
apresentem, sendo possível adaptar sem-
pre que possível para ampla participação. 

Para cada jogo, com exploração das 
regras e dos conceitos matemáticos, uti-
lizamos uma sequência de quatro aulas. 
Os estudantes foram ativos ao longo de 
todo processo, sendo realizado um rico 
compartilhamento de conhecimentos 
entre todos nós. Essa vivência teve re-
flexos no cotidiano em sala de aula, onde 

os estudantes sentiram-se encorajados a 
indagar, fazendo, com maior frequência, 
perguntas durante as demais aulas da 
disciplina de Matemática, mesmo quando 
não havia a exploração de jogos. Foi pos-
sível perceber, também, que passaram a 
apresentar um raciocínio mais apurado, 
com maior concentração e participação 
nas atividades em sala, compreendendo a 
importância de estabelecer e se organizar 
a partir de regras de convivência, assim 
como durante os jogos. 

Esses jogos e os conceitos matemá-
ticos, explorados durante as aulas de 
Matemática, foram apresentados por 
diversos estudantes, de diversas turmas 
da escola, na I Feira Municipal / II Feira 
Regional de Matemática que aconteceu 
em 2015.

MIND LAB: É MUITO MELHOR APRENDER BRINCANDO 
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Em busca da calma e do silêncio: 
experiência com a Máscara neutra

Priscila de Azevedo Souza Mesquita1

1 Mestre em Teatro; Professora de Teatro.

Esse projeto foi realizado na Escola Básica 
Municipal Maria tomázia coelho, durante as au-
las curriculares de Teatro, no ano de 2015, 
envolvendo três turmas do 4.º ano. 

Um dos desafi os durante as aulas de 
Teatro é conseguir que se cumpra o acordo 
de que há momentos de falar e momentos 
de ouvir. Para se conviver em um mesmo 
ambiente é preciso estabelecer algumas 
regras de organização para garantir que 
todos possam exercer o seu direito de falar 
e de ser ouvido. Todos querem fazer as 
cenas, mas poucos conseguem respeitar a 
vez do colega. O excesso de ruído difi culta 

o desenvolvimento dos estudantes, pois 
não conseguem ficar atentos ao que se 
passa e nem às instruções dadas durante 
as encenações. Assim, diante desse desa-
fio, recorremos aos pressupostos meto-
dológicos de Jacques Lecoq, com o uso da 
Máscara Neutra.

A máscara neutra desenvolve, essen-
cialmente, a presença do ator no espaço 
que o envolve. Ela o coloca em estado de 
descoberta, de abertura, de disponibilidade 
para receber, permitindo que ele olhe, ouça, 
sinta, toque coisas elementares, no frescor 
de uma primeira vez:

A máscara neutra [...] está em estado de equilíbrio, de economia de 
movimentos. [...] E para os que, na vida, estão muito em conflito consigo 
mesmos, com seus próprios corpos, a máscara neutra auxilia-os a encontrar 
um ponto de apoio onde a respiração é livre. (LECOQ, 2010, p.  69).



171

Eu almejava criar na sala de aula da 
escola, uma atmosfera de aprendizagem 
tranquila, agradável, silenciosa, prazerosa, 
propícia às percepções e descobertas psi-
cofísicas. O primeiro objetivo foi acalmar 
os estudantes, pois, através do silêncio, 
outros objetivos puderam ser atingidos. 

Iniciamos, então, a confecção máscara 
neutra para cada um. Em seguida, foi esta-
belecido um estado de neutralidade, equilí-
brio, concentração, atenção, silêncio, calma 
e presença, por meio de exercícios com a 
máscara neutra. Após, experimentamos 
exercícios de expressão corporal e criamos 
cenas curtas utilizando a máscara neutra. 
Desenvolvemos a noção de ação física e 
exercitamos a espera e a atitude. Por fim, 
foi possível perceber que os estudantes 
compreenderam os momentos de falar e de 
ouvir, expondo suas cenas e opiniões, além 
de respeitar as cenas e falas dos colegas.

A máscara como um objeto particular, 
modelada no próprio rosto, cuidadosamen-
te elaborada, era um exercício de cuidado 
sobre si mesmo e sobre o outro. Utilizamos 
atadura gessada, vaselina, jornal para for-
rar, vasilhas com água e toalhas. Em duplas, 
um estudante modelou a atadura gessada 
no rosto do outro. Depois, seguimos para a 
papietagem sobre a atadura gessada, utili-
zando papel pardo molhado e cola. Feita a 
atividade, colamos um pedaço de esponja na 
região da testa, no lado de dentro da másca-
ra, para que ela fique um pouco distante do 
rosto, e por fim, colocamos o elástico. 

As crianças se envolveram bastante 
neste processo, fizeram com dedicação a 
sua máscara, uns com mais habilidade e 
paciência, outros menos. No fim, alguns 
poucos estudantes ficaram sem máscara 
e foi preciso fazer máscaras emergenciais 
com papietagem sobre um balão, mais rápi-
do e mais fácil de fazer.

Sob uma máscara neutra, o rosto do 
ator desaparece, e percebe-se o corpo 
mais intensamente. Geralmente se fala 
com alguém o olhando no rosto. Com uma 
máscara neutra, o que se vê é o corpo 
inteiro do ator. “Todos os movimentos 
se revelam, então, de maneira potente.” 
(LECOQ, 2010, p. 69).

As aulas se dividiam em exercício de 
concentração coletiva sem máscara; exer-
cício coletivo com a máscara; exercícios 
de cenas improvisadas, individuais ou em 
pequenos grupos; e finalizava com uma 
roda de conversa.

Durante as conversas com as turmas, 
contei sobre a minha experiência com a 
Máscara Neutra, sobre o FITA Floripa, so-
bre Jacques Lecoq e quanto custa realizar 
um curso em sua escola na França. Além 
disso, assistimos vídeos de demonstrações 
de exercícios com máscara neutra e ví-
deos deles mesmos atuando, que registrei 
durante as aulas. Tentei levar seriedade e 
rigor para a aula de Teatro, envolvendo-os 
e revelando que gostaria que todo esse 
processo fosse muito importante e signifi-
cativo para todos nós. 

Nas aulas que seguiram, depois que as 
máscaras estavam prontas, afastávamos 
as mesas para o fundo e formávamos uma 
plateia com as cadeiras. Então, iniciávamos 
por algum exercício coletivo em roda e sem 
máscara, para que nos concentrássemos e 

EM BUSCA DA CALMA E DO SILÊNCIO: EXPERIÊNCIA COM A MÁSCARA NEUTRA 
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olhássemos um no olho do outro. Percebi 
que melhor do que fazer um exercício di-
ferente a cada aula era ter alguns poucos 
exercícios simples e rotineiros que aju-
dassem a entrar rapidamente no estado de 
concentração. Dentre eles, utilizamos “o 
foco com bola”, que consistia em jogar uma 
bola de meia de um para outro, contando 
em voz alta, com o objetivo de chegar a um 
determinado número, sem deixar a bola 
cair no chão. Outro exercício utilizado foi 
com a dança Bolodjô, da comunidade indí-
gena txukarramãe, cujo objetivo é desper-
tar o guerreiro interior, concentrar a ener-
gia e preparar para atividades produtivas. 
Nessa atividade está previsto que fiquem 
“todos de braços dados, marcando o com-
passo com o pé direito enquanto cantam. A 
roda está sempre em movimento, girando 
no sentido anti-horário” (PREGNOLATTO, 
2008). Com essa dança era possível per-
ceber a importância do coletivo, e ficava 
evidente como uma pessoa pode ajudar ou 
atrapalhar o todo.

Após esses exercícios de concentra-
ção, era hora de vestir a máscara. Dentre 
os exercícios propostos com a máscara, 
estão: despertar, viagem elemental, des-
pedida e espera (LECOQ, 2010), só para 
citar alguns. 

Ao “despertar”, na primeira vez na-
quela máscara, os percebi experimentando 
seus corpos, seus movimentos, a relação 

com o outro. Alguns dançavam e se abra-
çavam, outros se estranhavam e brigavam. 

Na “viagem elemental”, eles se tor-
naram árvores, vento, tormenta, fogo e 
rio. Depois essas qualidades foram levadas 
para as cenas. Na “despedida”, transmitiam 
a dor de se separar de alguém. Os gestos 
de uns reapareciam nos gestos de outros. 
Também foram feitos exercícios de ação 
física, como empurrar, puxar, torcer, carre-
gar, algumas que eu sugeria outras que eles 

propunham durante o fazer. Realizamos 
improvisações a partir de ações físicas em 
que um iniciava e outro entrava em cena 
e interagia com outra ação. E aí entrava 
a terceira pessoa em cena com uma nova 
ação e o primeiro saía, e assim por diante, 
tornando a cena dinâmica e interessante. 
Alguns surpreenderam pela concentração 
e pela força expressiva, outros pela agili-
dade física e pelas soluções criativas. Cada 
um, do seu jeitinho, teve o seu momento 
de se experimentar e se expor, de ver e de 
aprender vendo o outro. 

No decorrer do processo surgiram 
alguns problemas que vale a pena ser 
mencionados, para tentarmos melhorar 
os procedimentos e tomar alguns cuidados 
se decidir realizar a proposta novamen-
te. Tiveram estudantes que não levaram 
a atadura gessada, então tivemos de 
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providenciar. Além disso, algumas atadu-
ras estavam vencidas e não prestavam. 
Muitos estudantes não levaram uma toa-
lhinha para se limpar; alguns chegavam 
a se sujar inteiro. Eu precisei modelar a 
atadura em muitos estudantes, pois a sua 
dupla não conseguia fazer. Enquanto já 
tinha criança terminando de papietar sua 
máscara, tinham outras ainda modelando 
no rosto. Foi preciso fazer goma de farinha 
de trigo e água, pois não tinha cola sufi-
ciente para papietar as máscaras de todos, 
alguns estudantes também colaboraram 
levando goma feita em casa. Algumas más-
caras deformaram durante a papietagem, 
pelo excesso de cola e de água no papel 
pardo. Muitas máscaras tiveram que ser 
remodeladas, outras simplesmente de-
sapareceram e estudantes que chegaram 
depois de iniciada a atividade ficaram sem, 
ou ficaram com máscaras de estudantes 
que tinham saído da escola. As máscaras 
feitas sem cuidado ficaram ou muito aper-
tadas, ou muito pesadas, ou soltando gesso, 
e as crianças não conseguiam usar. Um 
estudante com rinite não pôde fazer.

Algumas precauções podem minimi-
zar os problemas enfrentados, como: ga-
rantir que tenha uma professora auxiliar 

para ajudar modelar a máscara no rosto 
dos estudantes; sugerir aos estudantes 
que usem uma roupa velha e levem uma 
camiseta extra no dia de modelar a másca-
ra; ser mais enfática quanto à necessidade 
de fazer uma máscara bem feita; garantir 
um armário com chave na sala da turma 
para guardar as máscaras; definir ajudan-
tes para ajudar a modelar e a papietar, 
otimizando o tempo de confecção das 
máscaras.  

Apesar das dificuldades enfrentadas, 
atingimos os objetivos propostos, pois ao 
assistir os estudantes fazendo os exercí-
cios e as cenas e, depois, ouvindo o relato 
delas, foi possível perceber que consegui-
ram ficar mais tranquilos e se perceberem 
melhor e aos colegas, além do próprio fazer 
em cena. Além disso, conseguimos fruir 
as cenas que eles realizavam e a plateia 
se tornou muito mais silenciosa, talvez 
porque a expressão corporal se dilatava e 
a cena se tornava mais interessante. Boa 
parte do processo foi registrada em fotos e 
vídeos, compondo um material de estudo e 
reflexão sobre a prática pedagógica e para 
compreensão do desenvolvimento dos 
estudantes. Esses maravilhosos materiais 
foram compartilhados com todos!

EM BUSCA DA CALMA E DO SILÊNCIO: EXPERIÊNCIA COM A MÁSCARA NEUTRA 
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Sandra Mara Lentz Schmidt Cordeiro1

Places in our city – 
lugares na nossa cidade

1 Licenciada em Letras-Inglês; Mestre em Literatura Inglesa (UFSC); Professora de Língua Inglesa.

Esse projeto foi realizado na Escola Básica 
Municipal adotiva liberato Valentim, no ano 
de 2015, envolvendo os estudantes do 4.º 
ano do Ensino Fundamental, promovendo 
a participação interativa destes nas ativi-
dades proporcionadas para apropriação 
da Língua Inglesa e compreensão de 
uma “nova” cultura.

Nessa proposta despertamos nos 
estudantes a necessidade em alcançar 
novos conhecimentos, relacionando os 
conteúdos trabalhados ao seu cotidiano e 
retomando o que já conheciam. Para tanto, 
a proposta pedagógica valorizou os conhe-
cimentos prévios dos estudantes e, a partir 
de novas experiências, ancorou nesses 
os novos conhecimentos, favorecendo a 
Aprendizagem Signifi cativa (AUSUBEL et 
al, 1980). Exploramos o ambiente em que 
os estudantes vivem, saindo da sala de aula, 
proporcionando, de forma prazerosa, vi-
vências signifi cativas que possibilitassem a 
apropriação de novos conhecimentos.

Buscamos com esse trabalho, junto 
aos estudantes, ampliar o vocabulário; a 
pronúncia do vocabulário estudado; as no-
ções de espaço e localização; a observação 
do entorno da escola em que estudam e da 
cidade em que moram; além de desenvol-
ver a percepção da relação próxima entre 
a vida diária e o que pode ser vivenciado e 
aprendido na escola.

Iniciamos o projeto realizando um 
warmup (atividade de aquecimento, intro-
dução) no quadro, com refl exões e discus-
sões acerca do que os estudantes já sabiam, 
explorando vocabulário prévio do grupo 
de estudantes relacionado ao tema que 
seria trabalhado. Listamos vários lugares 
da nossa cidade escrevendo os nomes pró-
prios no quadro.  Em seguida, os estudantes 
tiveram de anunciar os nomes daqueles 
lugares em inglês, o que aconteceu sem 
muitas difi culdades. 

Na continuidade, utilizamos o livro 
didático para fomentar e direcionar as 
discussões, em que relacionavam seus co-
nhecimentos ao que é apresentado no livro 
Gokids 4 (unit 1-lesson 4), o qual aborda 
os lugares em uma cidade, apresentando 
imagens de diferentes lugares e eviden-
ciando suas principais características.

Nesse momento, os estudantes fala-
ram dos bairros que conheciam, de onde já 
haviam estado na cidade de Florianópolis, 
de lugares do próprio bairro em que moram 
e de onde se localiza a escola. Com esse 
momento inicial, todos puderam perceber 
a importância da observação nas nossas 
rotinas diárias, pois alguns detalhes de nos-
so entorno podem passar despercebidos. 
Então, passamos para o que chamamos de 
observation class, em que os estudantes 
deviam observar e representar o vivido.
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A primeira atividade desse momento 
foi realizada com os estudantes, munidos 
de caderno e lápis, indo para o pátio da 
frente da escola para observação do bair-
ro. Eles elencaram pontos observados e 
realizaram um esboço da rua da escola, da 
escola e dos lugares ao redor. Em seguida, 

retornaram à sala de aula e desenharam 
em uma folha A4 um “mapa” contemplan-
do os pontos observados. Depois pintaram 
e fizeram uma legenda identificando os 
lugares e os seus nomes, em Inglês, os 
quais lemos, através de atividades lúdicas, 
para praticar a pronúncia das palavras.

A partir das colocações dos estudan-
tes, descobrimos que muitos não conhe-
ciam outros lugares de Florianópolis. Foi 
então que decidimos organizar um passeio 
de estudos como ônibus double deck de 
turismo Floripa by bus.

Foi um dia emocionante e de muita 
aprendizagem! 

O passeio iniciou pela Costeira do 
Pirajubaé, pois é o bairro onde se localiza a 
escola. Os estudantes observaram o bairro, 
chamando e acenando para familiares e 
amigos que caminhavam pela rua. 

Eles escutaram as informações sobre 
o bairro através de músicas sobre a ilha, 
cantadas por um guia de turismo.

Em seguida, fomos para o Centro 
Histórico e, depois, para o leste da ilha, 
passando pela Lagoa da Conceição, praia da 

PLACES IN OUR CITY - LUGARES NA NOSSA CIDADE
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Joaquina e Praia Mole. No retorno, 
passamos por duas universidades para 
conhecê-las.

Muitas fotografias foram tiradas 
durante o passeio, registrando todos os 
momentos vividos e lugares conhecidos.

Em sala realizamos uma seção de 
apresentação de imagens do passeio, reto-
mando os lugares visitados e estabelecendo 
relações com a Língua Inglesa. Algumas 
imagens foram impressas distribuídas 
aos estudantes para identificação do local 
através de legenda sem Português e em 
Inglês. Com essas produções organizaram 
um painel que foi colocado na escola com o 
objetivo de informar aos demais estudan-
tes sobre os locais visitados.

Podemos concluir que o projeto alcan-
çou os objetivos propostos, contribuindo 
para apropriação do vocabulário relacio-
nado ao tema estudado. Ele foi desenvol-
vido de forma significativa, pois partiu de 
conhecimentos prévios dos estudantes e 
suas vivências no seu bairro, ampliando os 
conhecimentos de Língua Inglesa relacio-
nado aos lugares de uma cidade. Além disso, 

promoveu a compreensão sobre a cultura 
da região em que vivem, a noção do espaço 
que habitam e a rotina de sua comunidade, 
através da observação.
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crimes virtuais
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o projeto foi realizado com os estudantes 
do 4.º e 5.º ano da Escola Básica Municipal José 
do Valle Pereira, de setembro a dezembro no 
ano de 2015. O objetivo foi discutir o que 
são crimes virtuais e alguns dos conceitos 
envolvidos, oferecendo aos estudantes 
subsídios para um comportamento mais 
adequado no uso diário da internet.

Na unidade escolar, os estudantes 
frequentam o ambiente da sala informa-
tizada uma vez por semana e executam 
projetos, que geram pesquisas e debates 
sobre temas variados, como: conceito de 
tecnologia; história da criação da inter-
net; a utilidade e funcionamento do GPS; 
cyberbullying; e redes sociais. Todas as 
propostas realizadas buscaram desen-
volver a capacidade de leitura, escrita e 
refl exão acerca do cotidiano e do uso das 
tecnologias de forma crítica e consciente, 
estabelecendo relações com questões so-
ciais e contextualizadas.

Inicialmente, para explorar o con-
ceito de crime virtual, discutimos que 
atitudes podem parecer normais, mas são 
caracterizadas como algo ilícito, como, 
por exemplo, compartilhar uma foto ex-
pondo alguém em determinada situação 
de constrangimento. Também debatemos 
e exemplifi camos exaustivamente com o 

grupo as diferenças entre os termos: injú-
ria, calúnia	e difamação.

Neste momento conhecemos as di-
ferenças jurídicas dos termos abordados, 
trazendo subsídios para que eles exerçam 
seu papel de cidadão de direitos e deveres 
dentro e fora do mundo virtual.

Na continuidade do trabalho, aborda-
mos o crime virtual de furto de senha e clo-
nagem de cartões de crédito. Essa prática, 
desconhecida pela maioria das crianças, 
hoje é muito comum. Discutimos sobre a 
questão da segurança ao navegar em sites 
desconhecidos e em e-mails, destacando 
a atuação de “vírus” que podem invadir 
sistemas e possibilitar roubos, falamos 
sobre os hackers e sobre as possíveis penas 
se o autor criminoso for condenado. Em 



VIVÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS: PERCURSOS EM COMPARTILHAMENTO178

seguida, avançamos para discussão sobre 
a violação da intimidade. Relembramos os 
fatos que aconteceram com a atriz Carolina 
Dickmann e o ator Stênio Garcia, em que 
ambos tiveram seus dispositivos rouba-
dos e suas fotos espalhadas pela internet. 
Abordamos a Lei Carolina Dickmann, que 
responsabiliza não somente aquele que 
rouba as fotos, mas também aquele que 
compartilha, o qual passa a ter uma parce-
la de culpa.

O cyberbullying foi o tema seguinte.   
Trabalhamos o respeito entre as pessoas 
nas redes sociais e discutimos sobre como 
pode ser caracterizado o bullying, ilustran-
do com fatos acontecidos em reportagens e 
no cotidiano dos estudantes.

A diferença entre os termos roubo e 
furto no meio virtual foi explorada através 
de exemplos práticos. Já os crimes de 
ódio, originados por preconceito, foram 
explicados e detalhados por eles, que 
decidiram fazer uma campanha para o fim 
desses crimes na escola. A proposta foi 
confeccionar cartazes e falar sobre o tema 
aos estudantes das outras turmas.

•	 Raça, verificaram situações como as que aconteceram com atrizes e apresentadoras 
famosas e negras que foram inferiorizadas por causa de suas características físicas;

•	 Origem, defenderam que ninguém pode ser xingado ou julgado pelo local do seu 
nascimento, frases como “nordestino é burro”, “gaúcho é mal-educado”; são comen-
tários maldosos e generalistas;

•	 Grupo social, apresentaram que devemos respeitar a todos, independentemente 
de suas escolhas pessoais: góticos, skatistas, músicos, artesãos, entre outros;

•	 Gênero, argumentaram que mulheres e homens são iguais perante a lei, tem direi-
tos e deveres, internet não é local para piadas machistas e que inferiorizem o papel 
da mulher na sociedade;

•	 Religião, abordaram a intolerância religiosa, julgamentos sobre a crença do outro 
são motivos que incitam o ódio nas redes sociais.

Na realização dos trabalhos, descobriram o que acontecem nos crimes de ódio na 
internet, como:
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Os dias trabalhados com o tema cri-
mes virtuais na sala informatizada foram 
extremamente gratificantes. Como educa-
dores temos a intenção de atingir nossos 
estudantes de modo que sua vida seja 
melhorada e que os resultados apareçam 
nas atitudes do dia a dia.

Essa experiência proporcionou resul-
tados imediatos no comportamento dos 
estudantes, valores como respeito e empatia 
passaram a ser cotidianamente observados 
e relatados pelos professores dos outros 
componentes curriculares. Com o projeto, os 
estudantes puderam perceber que o mundo 
virtual é um local que temos que ser respei-
tosos e aceitar as diferenças. Além disso, 
puderam compreender que, em nenhuma 
hipótese, um erro cometido na internet não 
tem uma sanção ou consequência. Enfim, 
que devemos ter responsabilidade em to-
dos os âmbitos da nossa vida e em nossas 
relações, sendo elas “reais” ou “virtuais”.

Considerações do Núcleo 
de Tecnologia Municipal

Nesse projeto podemos vislum-
brar a manifestação clara do desejo, da 
vontade de aprender dos estudantes e, 
também, as mudanças de atitudes pro-
tagonizadas pelos próprios estudantes, 
provocadas através do estudo de alguns 
conceitos, relacionando com exemplos 
práticos.  Criou-se possibilidades de 
construção do conhecimento para o 
desenvolvimento cognitivo aplicado 
socialmente, de maneira mais segura e 
consciente, permitindo que esses estu-
dantes possam vir a ser multiplicadores 
da cultura digital em sua comunidade. 

O relato apresentado fortalece 
a inclusão social, através da inclusão 
digital, a partir da importância que as 
tecnologias da informação e comunica-
ção exercem hoje em nossa vida.

Um desafio posto estabeleceu 
conexões entre conteúdos e um exer-
cício mídia educativo com as tecnolo-
gias, indo ao encontro das Diretrizes 
Curriculares para a Educação Básica da 
Rede Municipal (2015), quando promo-
ve o desenvolvimento da capacidade de 
ler criticamente o mundo, constituindo 
os estudantes cidadãos conscientes do 
seu tempo.

CRIMES VIRTUAIS
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naufragados, vivendo a história 
através da literatura e “gamificação”

Michela Ribeiro Espíndola1

Essa experiência foi realizada com os estu-
dantes dos 7.º ano da Escola Básica Municipal 
Donícia Maria da costa, de julho a dezembro 
de 2015, tendo como objetivo explorar a 
realidade dos estudantes, proporcionan-
do experiências prazerosas para aproxi-
má-los do mundo da leitura e da escrita.

Iniciamos a proposta realizando 
uma enquete com perguntas que possi-
bilitaram conhecê-los melhor, perguntas 
pessoais como: 

•	 O que você costuma fazer no seu tem-
po livre?

•	 O que, na escola, mais lhe atrai?

•	 O que, na escola, em outros momen-
tos, marcou sua vida de estudante?

•	 Quais os lugares que você conhece na 
sua cidade e quais os que você gosta-
ria de conhecer?

•	 Que sugestões você tem para que seu 
cotidiano escolar seja mais prazeroso?

Diante das respostas, surpreendemo-
nos com alguns pontos, com outros, apenas 
confi rmamos proposições que já havíamos 
feito. O fato de que todos os estudantes, 
em seu tempo livre, alegarem gostar de 
fi car na internet, jogando ou conversando 
em redes sociais, seja no computador ou 
nos seus celulares e nenhum deles ter 

respondido que gostava de ler, não nos 
causou surpresa. Foi possível perceber, a 
partir dos dados que coletamos, que não 
possuíam o hábito de leitura de literatura, 
o que nos deixou inquietos. No entanto, 
percebemos que nos momentos em que 
líamos para o grupo, dedicavam muita 
atenção ao ouvir as histórias nos diferen-
tes gêneros da esfera literária que apre-
sentamos a eles. 

A partir das respostas, percebemos, 
também, que a maioria dos estudantes 
conhecia muito pouco do restante da ci-
dade em que vivem, alguns, apenas o lugar 
em que moram, outros, a zona norte, em 
que a localidade está inserida. Talvez por 
isso quase todos associem as memórias 
prazerosas na escola a saídas de estudo. 
Foi então que decidimos unir os pontos: se 
os estudantes não conhecem a sua cidade, 
temos de proporcionar oportunidade para 
conhecê-la; se não gostam de ler, cabe a 
nós proporcionar a eles um novo olhar 
sobre a leitura para perceberem o saber 
que ela propicia ao viajar no mundo da 
imaginação. 

Nesse momento, estávamos traba-
lhando o gênero discursivo lenda e intro-
duzindo os contos, pertencentes a esfera 
literária. Aproveitamos, assim, para trazer 
histórias da própria cidade para ler em 

1 Licenciada em Letras-Português; Professora de Língua Portuguesa.
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sala de aula. Foi quando surgiu a dúvida na 
turma, ao lermos o conto de aventuras cha-
mado Naufragados, se a localidade onde 
a trama do conto aconteceu era em Santa 
Catarina. Ficaram surpresos em saber que 
pertence a nossa cidade. 

O conto Naufragados é uma narrativa 
na qual a autora conta as aventuras de 
uma turma que faz uma trilha no sul da 
Ilha, introduzindo, ao longo da narrativa, 
lendas e personagens reais que habitaram 
ou habitam o local — uma história cheia 
de magia; histórias de piratas, tesouros, 
mapas, trilhas, etc.

Em seguida à leitura, desenvol-
vemos um jogo virtual, utilizamos a 
“Gamificação”2 para explorar a compreen-
são da leitura. Dessa forma, conseguimos 
trabalhar quatro aspectos importantes:

•	 propiciar a leitura interativa e colabo-
rativa de literatura infanto-juvenil;

•	 utilizar metodologias e recursos tec-
nológicos como forma de desenvolver 
o multiletramento;

•	 estimular a leitura de literatura;

•	 produzir gêneros discursivos a partir 
do compartilhamento de memórias 
sociais e da vivência de experiências.

Organizamos as regras do jogo junto 
com os estudantes e partimos para a caça 
ao tesouro, que se organizou em quatro ní-
veis ou etapas, com questões relacionadas 
à compreensão do conto e desafios que os 
auxiliaram a chegar ao mapa para, então, 
participar da trilha real, em busca do te-
souro escondido.

Chamamos o trabalho de Vivendo a 
História. A cada etapa vivenciada, os estu-
dantes davam um visto na lista de tarefas 
marcada no mural da turma. Avisamos 
que as atividades dependeriam da leitura 
atenta da obra, cuja leitura realizamos 
juntos em sala de aula, além de alertar, na 
leitura de cada capítulo, que os estudantes 
iriam à sala informatizada para participar 
do “webquest” em busca do mapa para, ao 
encontrá-la, participar da trilha no jogo.

2 Uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, 
motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos.

NAUFRAGADOS, VIVENDO A HISTÓRIA ATRAVÉS DA LITERATURA E “GAMIFICAÇÃO”
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Trabalhamos o significado de lema, 
bandeira e das cores representativas para 
os piratas, personagens inferidos pelos 
estudantes e, também, personagens de 
Naufragados. Os grupos produziram di-
versos lemas e bandeiras e realizamos uma 
votação de qual seria o lema e a bandeira 
de cada turma. Em seguida, produzimos 
três braçadeiras de capitão, pois, na sala 
informatizada, os estudantes dividiram-se 
em equipes, cada uma com seu capitão. 
Após a produção das braçadeiras, fomos à 
sala informatizada para pesquisar sobre a 
localidade de Naufragados.

Então, levantamos uma questão e 
algumas hipóteses sobre o local: Por que 
será que a trilha/localidade chama-se 
Naufragados, nome, também, do conto? 
De posse do resultado das pesquisas, que 
remetiam a histórias de piratas, conversa-
mos sobre a autora da obra, um pouquinho 
sobre a sua biografia. 

Para começar a leitura, foram agenda-
dos os horários na sala informatizada para 
que os estudantes pudessem, a cada capí-
tulo, responder o "webquest". Sorteamos 
os estudantes que fariam parte das três 
equipes e os capitães de cada equipe. Cada 
grupo de estudantes pertencentes às 
equipes que foram nomeadas conforme a 
hierarquia pirata: a Bucaneiro respondia 
as questões, a Elite auxiliava a responder 
quando solicitada e decifrava códigos e a 
equipe Escote era responsável por encon-
trar, na escola, as pistas que ajudaram a 
responder as perguntas.

As leituras foram feitas na sala 
informatizada e na sala de aula. Todos os 
estudantes possuíam o livro, empresta-
do pela biblioteca central da prefeitura. 
Em alguns momentos lemos para eles, 
enquanto acompanhavam a leitura, em 
outros momentos alguns estudantes leram 
para os colegas. Dava gosto de ver os olha-
res compenetrados. A história é mesmo 
envolvente. 

Depois de lermos cada capítulo, con-
versamos um pouco sobre cada parte da 
narrativa. Fomos, então, à sala informati-
zada. O “webquest” consistiu nas seguintes 
tarefas, a equipe Bucaneiro sentou em 
frente ao computador, a equipe Elite ficou 
no meio da sala, à mesa, já a equipe Escote, 
no canto. As equipes não podiam se comu-
nicar. Quando a equipe Bucaneiro solicita-
va à equipe Elite, o capitão dela reunia-se 
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com os demais companheiros 
para decidir qual seria a melhor 
resposta a pergunta solicitada, 
depois disso, passava, por escrito, 
ao capitão da equipe Bucaneiro. 

Os estudantes acompanha-
ram a participação no jogo pelo "Datashow", 
que projetou o "webquest". Em meio às 
perguntas, de tempo em tempo, vinha um 
desafio, quando ele aparecia, era a equipe 
Escote que devia ir buscar na escola as 
pistas, previamente escondidas. Somente 
o capitão poderia entregar as pistas encon-
tradas ao capitão da equipe Bucaneiro. 

Enquanto os estudantes participa-
vam do jogo, havia uma ampulheta virtual 
contando o tempo, pois a outra turma, 
concomitantemente, também estava res-
pondendo. A cada nível avançado, a turma 
avançava na hierarquia pirata: marujos, 
tenentes e capitães. Houve quatro níveis/
etapas no webquest: sobre as personagens 
da história que fizeram a trilha; sobre os 
lugares em que a trama aconteceu; sobre 
as lendas de bruxas, fantasmas e piratas 
que fazem parte da história; sobre os mo-
radores que viveram em Naufragados. A 
turma que chegou primeiro ao final do 
“webquest” recebeu o mapa, o título de 
comandante e saiu à frente no jogo real: a 
busca ao tesouro na trilha. 

Em todos os dias que formamos a roda 
de leitura, envolvidos pela música que co-
locamos para haver 
um clima diferen-
te, vimos o brilho 
nos olhos dos estu-
dantes e a vontade 
de embarcar no 
navio na viagem 
q u e  e s t á v a m o s 
fazendo juntos, 

sempre curiosos ao que cada ca-
pítulo da história reservava aos 
seus leitores. Alguns estudantes 
pediram para levar o livro para 
casa a fim de reler os capítulos 
lidos em sala. Dessa forma, deixa-

mos de ser o “capitão” e os vimos em posse 
do timão. Entraram na história, liam com 
prazer, arrasando no empenho em vencer 
o “webquest”, além de aprender a trabalhar 
em equipe e organizarem-se para desem-
penhar as tarefas com propriedade.

Na segunda parte do jogo, fomos à 
trilha de Naufragados. Lá, as duas turmas 
buscaram pistas para chegar ao tesouro. As 
pistas e o tesouro haviam sido escondidos 
previamente. 

O prêmio foi um baú com dobrões — 
moeda pirata. De ouro, para o primeiro 
lugar, e prata, para o segundo lugar. 

Cada equipe teve um bandeirante que 
levou a bandeira à frente da equipe, os de-
mais foram responsáveis, sob orientação 
do comandante, por encontrar as pistas 
que levaram ao tesouro. 

A equipe que encontrou o lugar em que 
o tesouro estava escondido tomou posse 
dos seus dobrões e entregou os dobrões de 
prata ao segundo lugar. Acabada a aven-
tura, sentamos ao chão para conversar 
sobre a experiência de viver a história, 
correlacionar os nossos momentos aos que 
vivenciariam na leitura do livro, e fazer 

um piquenique. Nossos 
marujos do 7.º ano 
realizaram todas as 
tarefas com empenho e 
dedicação. Enfim, com 
muita satisfação, pode-
mos dizer que o convite 
à leitura foi aceito por 
todos os estudantes.

NAUFRAGADOS, VIVENDO A HISTÓRIA ATRAVÉS DA LITERATURA E “GAMIFICAÇÃO”
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O próximo passo foi escrever um 
relato sobre o vivido. Para tanto, vimos 
as características que compõem o gênero 
discursivo relato ao trazermos para a sala 
de aula exemplos de relatos de experiên-
cia. Juntos, registramos nossas impressões 
sobre o que é um relato de experiência e, 
em seguida, produziram relatos de expe-
riência vivida, contando cada passo dessa 
aventura na escola.

A partir da leitura das produções para 
o grupo, refletimos sobre a linguagem e 
adequações necessárias, encaminhando 
para as reescritas. Trabalhamos questões 
sobre a linguagem nos relatos como tempos 

verbais (pretérito), o uso da primeira pessoa 
e adjetivos que auxiliariam na descrição.

Os relatos desta vivência foram ilus-
trados com fotografias e desenhos. Ao ler 
cada texto, mais do que avaliar nosso tra-
balho, demo-nos conta de o quanto todos 
conseguiram envolver-se na história e no 
trabalho proposto. Além disso, percebe-
mos que para pedir aos nossos estudantes 
que escrevam, seja em qual gênero for, 
temos que ter o que dizer e nada melhor 
do que vivenciarmos algo que possibilite 
unir o que gostam com o que ainda lhes 
é novo, ampliando suas experiências e 
conhecimentos.

REFERÊncia BiBlioGRÁFica

CARPES, Patrícia. Naufragados. Florianópolis: Cuca Fresca, 2013.

Para finalização do projeto, convidamos a autora do livro Naufragados, Patrícia 
Carpes, para visitar a escola. Na ocasião, contamos a ela como foi nossa experiência e 
tivemos um bate-papo muito interessante. Os estudantes fizeram perguntas sobre o 
que significa para ela ser uma escritora e o que a motivou escrever sobre Naufragados. 
Nesse dia tomamos um café com broa de milho, inspirados na personagem do livro, 
chamada Dona Maria, uma senhora que sobreviveu vendendo pães e broas de milho. 
Então, na conversa com a autora, descobrimos que essa senhora é uma personagem do 
mundo real e que lá, no passeio, os estudantes haviam sentado em frente à casa dela 
para fazer seu lanche. Vivemos a história? Com certeza, sim. 

Os estudantes terminaram conhecendo o sabor da broa de milho e das aventuras 
que a leitura pode proporcionar a quem topa viajar com ela.
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captação da água da chuva: 
uma ideia matematicamente possível

Emiliana Aparecida Corrêa1

1 Licenciada em Matemática; Especialista em Educação para a Diversidade com ênfase em EJA; Professora de 
Matemática.

Este trabalho que matematizou um sistema 
de captação da água da chuva a ser implantado 
na EBM João Gonçalves Pinheiro, localizada no 
Rio tavares, foi desenvolvido com os trinta 
e cinco estudantes do 8.º ano, no segundo 
semestre de 2015.

Pretendendo trabalhar a matemática 
presente no cotidiano, surgiram alguns te-
mas sugeridos pelos estudantes da turma. 
A falta de água no país foi o tema escolhido 
para aprofundamento, bem como possí-
veis soluções para o problema.

Inicialmente,  fizemos algumas 
discussões em grupo, onde puderam se 
posicionar sobre o assunto e, em seguida, 
a realizaram pesquisas na sala informa-
tizada da unidade educativa. Com as in-
formações encontradas, percebeu-se que 
diante da escassez da água de qualidade 
em nosso país, sua captação, através da 
chuva, surge como uma solução prática, 
segura e sustentável para garantir água 
potável e minimizar o escoamento do alto 
volume dela nas redes pluviais durante as 
fortes precipitações.

Aproveitando a estrutura da nossa 
escola, que foi planejada para receber 
um sistema de captação da água da 
chuva, mas que, infelizmente, ainda 
não foi concluído. A turma decidiu, en-
tão, mostrar matematicamente os be-
nefícios da implantação que o sistema 
trará quanto ao uso consciente da água, 
economia financeira e, principalmente, 
para tornar nossa escola ainda mais 
sustentável, pois já é considerada uma 
Eco-Escola. Esse título foi atribuído 
a ela devido aos projetos e ações de 
cunho sustentável desenvolvidos na 
unidade educativa. 
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No projeto, os estudantes buscaram 
desenvolver uma proposta para a utili-
zação da água captada em descargas de 
vasos sanitários, irrigação das plantas ou 
lavagem das calçadas.

Iniciamos, em julho de 2015, cons-
truindo pluviômetros com garrafas PET. 

Depois de prontos, instalamos em 
uma área plana e aberta à captação da 
água da chuva na escola. Semanalmente a 
quantidade de água coletada, em milíme-
tros (mm), era conferida e registrada.

Ao final do mês, o volume de água da 
chuva coletado foi analisado através de 
um gráfico de linha. Também foi possível 
— após transformar milímetros em metros 
cúbicos — analisar aproximadamente a 
redução do consumo, utilizando a fatura 
de água da unidade educativa.

A construção uma maquete hidráu-
lica ilustrativa do sistema de captação da 
água da chuva em um “recorte” de um dos 
pavimentos da escola foi realizada por um 
grupo de quatro meninas no contra tur-
no das aulas, no Laboratório de Ciências. 
Assim, as alunas apresentaram à turma 
como seria o funcionamento do sistema, 
indicando quando, onde e como a água 
coletada poderia ser utilizada na escola. 

Os principais conteúdos matemáticos 
abordados foram: unidades de medida de 
comprimento, superfície e capacidade, 

cálculo de perímetro e área, tratamento da 
informação, escala e porcentagem. 

Para que este estudo pudesse se con-
cretizar foi de grande importância à visita 
à Casa Eficiente da Eletrosul. Lá foi possí-
vel observar e tirar todas as dúvidas sobre 
o sistema de aproveitamento da água que 
utilizam, além de conhecer outras estra-
tégias para que a casa aproveite o máximo 
dos recursos naturais que a tornam o mais 
sustentável (eficiente) possível.
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Ao final do estudo foi comprovada, 
por meio de ferramentas matemáticas, 
a viabilidade da implantação de um 
sistema de captação e aproveitamen-
to da água da chuva em nossa escola. 
Além disso, foi importante utilizar a 
matemática em um projeto tão amplo e 
significativo para a turma e comunida-
de escolar.

O trabalho foi apresentado por qua-
tro alunas da turma na I Feira Municipal/ 
II Feira Regional de Matemática, que 
aconteceu em setembro de 2015, e foi 
considerado destaque.

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA: UMA IDEIA MATEMATICAMENTE POSSÍVEL 
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copa de Futebol 
do Mundo Escolar

Débora V. B. Machado1

Camila Porciuncula Santos2

Daniela Fernanda de Lima Teixeira3

Fábio Machado Pinto4

Juliana Kanareck da Silva5

Loélia Maria dos Santos6

1 Licenciada em Educação Física; Professora de Educação Física.
2 Pedagoga; Professora regente do 1.º ano do Ensino Fundamental.
3 Acadêmica do curso de Educação Física (UFSC).
4 Professora do curso de Licenciatura em Educação Física da disciplina Estágio Supervisionado em Educação 

Física Escolar II (UFSC).
5 Acadêmica do curso de Educação Física (UFSC).
6 Mestre em Artes (Prof-Artes/UDESC); Professora de Artes.

Esse projeto foi desenvolvido no primei-
ro semestre do ano de 2014 com as dezesseis 
turmas, do 1.º ao 8.º ano, da Escola Básica 
Municipal Beatriz de souza Brito, em parceria 
com professores e acadêmicos do curso de 
Educação Física e do PIBID da UFSC, além 
dos professores e equipe gestora da escola.

O projeto teve como objetivos conhe-
cer, debater e analisar criticamente a Copa 
do Mundo de Futebol como produção cultu-
ral da humanidade, identifi cando aspectos 
históricos deste megaevento esportivo, 
observando e problematizando, a partir 
de uma perspectiva in-
terdisciplinar, os códigos 
do esporte de rendimento 
p r e s e n t e s  e m  n o s s a 
sociedade (esportiviza-
ção), com o propósito de 
promover formas alter-
nativas de relação com as 
práticas corporais, com 

os outros, com os objetos culturais, com o 
mundo e com a vida. 

Durante o processo de desenvolvimen-
to do projeto, muitas ações relacionadas ao 
tema Copa do Mundo aconteceram na esco-
la, contribuindo para enriquecer a proposta, 
tais como: A bola rola, Símbolos Nacionais, 
Regras para que te quero?, Respeito às re-
gras do jogo — o valor do fair-play, A copa 
do mundo e o multiculturalismo, E o futebol 
de lá?, Projetos musicais. Aconteceram, 
também, o concurso cultural de arte digital 
e a oficina de arbitragem, além de inter-

câmbios interculturais e 
parceria com uma equipe 
profissional de futebol, 
culminando em um even-
to esportivo e socializa-
ção de todas as produções 
que aconteceram ao longo 
dos cinco meses de sua 
realização.
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Inicialmente, du-
rante o mês de março, 
organizou-se um grupo 
de estudos envolvendo 
professores e estagiá-
rios do PIBID/UFSC, que 
teve como tema de suas 
reflexões e pesquisas o 
futebol e os megaeven-
tos, visto que o Brasil seria sede da Copa 
do Mundo de Futebol Masculino naquele 
ano. Em seguida, aconteceu uma reunião 
com os pais/responsáveis da comuni-
dade escolar para apresentar o projeto. 
Como próximo passo, realizamos um 
diagnóstico do interesse dos estudantes 
e decidimos como seria a distribuição 
das turmas parceiras para desenvolver 
as atividades.

Em abril, apresentamos o projeto 
para todos os estudantes e elaboramos o 
regulamento do concurso de arte digital. 
Também foi realizada a divulgação da 
campanha Futebol na Biblioteca e cada 
turma escolheu um país participante da 
Copa para ser o tema do trabalho a ser 
desenvolvido. Então, os professores e esta-
giários receberam materiais para o plane-
jamento das ações a serem realizadas com 
os estudantes, definindo a tematização 
nas diferentes disciplinas.

Assim, no mês de 
maio as ações do projeto 
junto aos estudantes 
iniciaram efetivamente. 
Cada grupo realizou um 
estudo cultural sobre 
um dos estados-sede da 
Copa, buscando com-
preender a cultura do 

local e as brincadeiras preferidas.
No mês seguinte, junho, é divulgado o 

resultado da primeira etapa do concurso 
de arte digital que os grupos vinham de-
senvolvendo para apresentar as produções 
que tinham como base os resultados dos 
estudos que estavam realizando.

Durante estes dois meses, cada turma 
desenvolveu subprojetos relacionados aos 
diversos aspectos do futebol, de acordo 
com os interesses dos estudantes e as pro-
posições dos professores e estagiários. 

Destacamos entre todas as ações 
desse projeto, o subprojeto A bola rola, 
desenvolvido pelas turmas do 1.º e 2.º anos, 
matutino e vespertino. A sua escolha se deu 
pela importância lúdica que esse objeto 
assume na vida e na infância das crianças. 

Dentro desse subprojeto, o objetivo 
foi estudar a historicidade da bola, sua 
fabricação, os tipos de bola, tipos de brin-
cadeiras e jogos com bola (cooperativos, 

COPA DE FUTEBOL DO MUNDO ESCOLAR
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especiais, com as mãos, com os pés, jogos 
de arremessar, manipular, recepcionar, 
etc.). Muito importante foi a mobiliza-
ção e parceria entre os professores, que 
contribuíram durante todo o processo 
com materiais didáticos e ideias. Para as 
crianças, era a primeira vez que ouviam 
falar sobre a Copa do Mundo, o que gerou 
inúmeras perguntas. Os países escolhidos 
pelas turmas foram: França; Japão; Costa 
do Marfim; Austrália.

O subprojeto possibilitou o contato 
com a cultura dos países escolhidos através 
de vídeos e brincadeiras, além do contato 
direto com alguns idiomas estrangeiros. 
As turmas do 1.º ano puderam experimen-
tar e conhecer o idioma francês, partici-
pando do projeto Nous parlons français, 
com estagiárias do curso de Licenciatura 
em Letras/Francês (UFSC). Também, re-
cebemos a visita de um grupo de jogado-
res amadores de futebol, da periferia da 
França, que participaram e interagiram 
com as crianças.

Diversos momentos ficaram marcados, 
principalmente pelas produções realizadas 
pelos estudantes. Como no dia em que re-
presentaram a bola em diferentes texturas 
e com a utilização de diversos materiais.

Na continuidade do projeto maior, 
foram confeccionadas camisetas para cada 
turma, além da elaboração de banners apre-
sentando os países pesquisados. Todo esse 
material foi utilizado no dia do evento es-
portivo, que aconteceu no campo de futebol 
do Esporte Clube Corinthians Catarinense, 
em julho, sendo realizados jogos intersalas 
e a exposição dos trabalhos produzidos. 
Além disso, os estudantes puderam partici-
par de um curso de arbitragem.

Vários foram os momentos de refle-
xão, criação, diversão e integração entre 
os estudantes da própria turma, entre as 
turmas, e até com pessoas provenientes de 
outros países residentes em Florianópolis. 
Percebemos o envolvimento e interesse 
dos estudantes nas atividades a partir das 
falas e ideias que os mesmos iam revelan-
do no decorrer de todo o processo.

Foi sem dúvida, uma experiência 
ímpar, que mobilizou toda a escola, conse-
guindo se desenvolver numa perspectiva 
interdisciplinar. Para o sucesso do pro-
jeto, foi preciso engajamento de todos, 
saber ouvir os pares, ceder, oferecer 
ajuda, planejar em conjunto, desejar que 
acontecesse, cuidar de todos os detalhes 
em cada etapa.
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O resultado foi maravilhoso! Um 
trabalho pedagógico de grande fôlego, 
registrado em inúmeras fotos, vídeos 
e banners. O projeto na íntegra pode 
ser encontrado em dois exemplares do 
livro da escola, que foram produzidos 
naquele ano, estando um na unidade 
escolar e ou outro na SMEF. Neles é pos-
sível encontrar relatos de estudantes e 
professores, as várias etapas e avalia-
ções do projeto, com todos os detalhes.

Podemos concluir que esse pro-
jeto possibilitou colocar a criança e o 
adolescente como protagonista da sua 
própria Copa do Mundo, analisando 
e refletindo sobre a condição de sim-
ples espectador e/ou consumidor a 
que somos submetidos em tempos de 
Megaeventos.

COPA DE FUTEBOL DO MUNDO ESCOLAR
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ler, muito prazer

Carolina Kuhnen1

1 Graduada em Pedagogia; Professora dos anos iniciais.

Durante o projeto Roda de leitura na Escola 
Desdobrada Municipal costa da lagoa, em 2015, 
as turmas dos 1.º e 2.º anos vivenciaram 
uma proposta pedagógica para desenvol-
ver a leitura autônoma a partir de textos 
em gêneros da esfera literária, bem como 
interpretá-los oralmente e sistematica-
mente, durante as rodas de leituras. 

Uma vez por semana os estudantes 
de 1.º e 2.º anos reuniam-se para a leitura, 
compartilhando suas escolhas entre os 
colegas. Não indicamos um gênero discur-
sivo em especial. Assim, foram lidas como 
fruição histórias em diferentes gêneros, 
entre eles, contos, parlendas e poemas.

Ao término das leituras, sistematiza-
mos a história que mais gostamos através 
de um registro escrito, contendo as se-
guintes informações: mês, dia, leitores, 
gênero, título, autor e, por fi m, contando 
o que escutaram. Com exceção do item 
contando o que escutaram, as respostas 
eram elaboradas coletivamente, a partir 
de alguns questionamentos:

•	 Que mês estamos? 

•	 Quais os meses do ano mesmo? 

•	 Que dia é hoje? 

•	 Como registramos essa quantidade? 

•	 Quem sabe? 

•	 Quem leu? 

•	 Então quem são os leitores?

•	 Vamos escrever os nomes conforme 
a ordem do alfabeto? 

•	 Quem é o primeiro? 

•	 Qual a primeira letra do nome? 

•	 O que a gente leu? 

•	 Que tipo de história? 

•	 Então podemos chamar de conto?
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Assim, os conceitos relacio-
nados à apropriação do Sistema 
de Escrita Alfabético (SEA) foram 
sendo apresentados e construídos 
pelos estudantes, como: conhecer 
a ordem das letras no alfabeto; 
reconhecer que as sílabas va-
riam quanto a sua composição; 
reconhecer e nomear as letras do 
alfabeto; entre outras atividades 
de refl exão e exercícios.

A partir dos registros indicados pelos 
estudantes, exploramos novas palavras 
com a troca de vogais e a relação entre o 
número de letras e o número de sílabas. 
Após essa etapa coletiva, individualmente, 
registramos o que sentiram sobre a his-
tória nos gêneros que lemos. Nesse mo-
mento, estimulou-se a observação para a 
apropriação da relação letra/som, fazendo 
com que percebessem que as vogais estão 
em todas as sílabas, como por exemplo: 

Você	quer	escrever	CENOURA?
Que	letra	você	escuta?

C?	C	sozinho?

Assim estabeleceu-se um diálogo 
entre nós, professores e estudantes, onde 
as hipóteses de escrita foram sendo cons-
truídas conjuntamente.

No entanto, um fato, que podia com-
prometer o processo, chamou nossa aten-
ção. Durante as rodas de leitura, o recreio 
e outros momentos do cotidiano escolar, 
notamos entre os estudantes certa into-
lerância. O grupo era bastante singular, 
em muitos momentos faltava respeito 
e afeto entre eles, sempre pontuavam 
algo negativo do colega e resolviam, na 
maioria das vezes, seus conflitos com 
violência verbal ou até mesmo física, e 

não por meio do diálogo. Pensamos, então, 
em realizar um desdobramento dentro da 
roda de leitura, para desenvolver neles 
sentimentos relacionados à paz, amor e 
solidariedade. O intuito foi promover um 
ambiente de convivência mais respeitoso 
entre os estudantes, o qual também seria 
propício para trabalhar outros objetivos 
relacionados à linguagem, como a orali-
dade, escrita e leitura (leitura, ausculta e 
autoria — produção textual). 

A estratégia adotada foi a visita de 
Zezinho, um boneco que veio da guerra, 
de um país imaginário arrasado por ela. 
Um boneco órfão e de um pé só, que conse-
guiu, com a ajuda de um mago, recuperar 
sua cidadezinha, distribuindo sementes 
em forma de coração para os que haviam 
sobrevivido. As sementes germinaram 
lindas flores e bons sentimentos e as 
pessoas deixaram de serem egoístas, ran-
zinzas e malvadas, tornando-se bondosas 
e mais alegres. 

Zezinho veio para a escola para que 
também pudéssemos nos tornar crianças 
mais felizes e amorosas umas com as ou-
tras. Por isso, junto com ele veio um livro 
de histórias. A cada semana compartilha-
va uma história com o estudante que era 
sorteado para levá-lo para casa. Ao chegar 
a casa com o boneco, devia ler a história, 

não por meio do diálogo. Pensamos, então, A partir dos registros indicados pelos não por meio do diálogo. Pensamos, então, não por meio do diálogo. Pensamos, então, 

LER, MUITO PRAZER
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com a ajuda de seus familiares, e registrar 
por escrito a moral ou ensinamento dela. 
As histórias do livro de Zezinho eram na 
sua maioria fábulas. 

Na roda de leitura seguinte, cada es-
tudante contou como foram seus dias com 
o novo amigo, do que tratava a história da 
fábula e, os que já estavam alfabetizados, 
leram o registro feito. Zezinho sempre 
deixava um recado para quem o 
levou, tornando mais encanta-
dor esse momento. 

Fizemos um trabalho com 
foco na leitura e ausculta e, 
quanto ao SEA, provocamos a 
observação do ajustamento da 

pauta sonora ao escrito, principalmente no 
momento em que os estudantes apresen-
tavam seus registros trazidos de casa.

O boneco Zezinho tornou-se o grande 
amigo dessas turmas, fazendo com que os 
estudantes se respeitassem mais, sendo 
mais solidários uns com os outros, escu-
tando com atenção o que era lido, além 
de aprenderem a respeitar a diferença 

de cada um. Todos o adoram e 
o tratam com muito carinho e 
amor, até roupas e uma bolsa 
ganhou em suas visitas. No fim 
do ano, os registros foram enca-
dernados e entregues em forma 
de portfólio para eles.
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 #taMoJunto: estratégia de 
prevenção universal ao uso de drogas

Giorgia Wiggers1

Vanessa Cecconi2

1 Pedagoga-Hab. Administração Escolar; Especialista em Docência para o Ensino e Pesquisa; Equipe PSE.
2 Pedagoga-Hab. Educação Infantil; Especialista em Educação Ambiental; Equipe PSE.

o  P r o g r a m a 
#tamojunto é ofertado às 
unidades educativas da 
Rede Municipal, através do 
Programa saúde na Escola, 
desde 2013, sendo uma 
versão brasileira da 
estratégia Unplugged, 
d e s e n v o l v i d a  p e l o 
E u r o p e a n  D r u g 
Addiction Prevention 
Trial (EU-Dap, 2007). 
E s s a  a ç ã o  p a r t e  d a 
premissa que preve-
nir o uso de álcool e 
outras drogas envolve 
conquistar a liberdade 
de pensar, de articular 
ideias, de analisar a 
realidade viva e de 
contribuir para a garantia da defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes num 
compromisso de construção de uma so-
ciedade mais justa e democrática.

Em Florianópolis, o projeto é direcio-
nado a estudantes de treze a quatorze anos 
de idade, matriculados no 8.º ano do Ensino 
Fundamental, envolvendo na discussão 
suas famílias e comunidade escolar.

Para sua imple-
mentação, os professo-
res e profissionais de 
saúde são capacitados 
por “multiplicadores” 
numa formação vi-
vencial de dois dias, 
totalizando 16 horas, 
sendo realizados role-
plays das aulas e das 
Oficinas de Pais e dis-
cutidas as estratégias 
de planejamento das 
ações. Nesta imersão, 
os profi ssionais conhe-
cem a metodologia e 
discutem as estraté-
gias que constituem o 
desenho do programa, 
conhecendo os diver-

sos materiais de apoio, como: Caderno do 
Professor; Caderno do Aluno; Fichas de 
Aula; Banner.

As equipes de multiplicadores locais 
são compostas por um membro da equipe 
de saúde e outro da educação, preferen-
cialmente supervisores e orientadores es-
colares. Esses profi ssionais formados nos 
princípios do programa, mensalmente se 
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reúnem com os profissionais aplicadores 
do programa nas turmas/salas (profes-
sores de 8.º ano) para dar suporte à exe-
cução do programa numa perspectiva de 
educação permanente. Além disso, estes 
multiplicadores têm a tarefa de promover 
a articulação dos atores (saúde e educação) 
e recursos dos diversos setores para sus-
tentabilidade das ações.

Sua operacionalização nas escolas da 
Rede é garantida por se constituir em um 
componente curricular, o Programa prevê 
a realização de doze aulas inseridas na ro-
tina escolar. Cada aula acontece semanal-
mente, com duração média de quarenta 
e cinco minutos por turma. O professor é 
um facilitador/mediador das atividades 
interativas, que são organizadas de forma 
a promover debates e conversas sobre os 
temas: drogas e promoção de habilida-
des sociais e de vida. As aulas possuem 
componentes específicos e são sugeridos 
“energizadores” para fortalecer a orga-
nização dos grupos, essa coletividade, 
ativada por um interesse comum, inicia as 
atividades de modo mais harmônico. 

Durante os encontros, aqueles in-
divíduos tímidos, ou que se percebem 
pouco habilidosos socialmente, podem 
desenvolver repertório para o contexto 

de interação pessoal, familiar e acadêmi-
ca. Dessa forma, a proposta pode ser uma 
ferramenta que o professor dispõe para 
ajudar a instalar, ampliar ou lapidar as 
habilidades sociais dos estudantes.

Jogos e atividades lúdicas são adota-
dos como formas de mediação para que se 
crie um ambiente seguro e de cooperação, 
no qual se possa trabalhar a temática de 
manejo de situações e emoções de maneira 
honesta, num clima de confiança. As práti-
cas propostas a cada aula influenciam as 
interações em sala de aula, pois convocam 
o professor a exercitar a escuta, diálogo 
e demonstração de afeto e vínculo com 
os estudantes, promovendo harmonia e 
conscientização coletivas. Os professores 
são estimulados a integrarem seu planeja-
mento às proposições do programa, enxer-
gando as atividades como complementares 
à sua atuação docente com aquela turma.

Diante das diretrizes do Programa 
#Tamojunto, o uso de drogas é abordado a 
partir das crenças que os estudantes têm 
sobre a temática, estimulando superar o 
medo de perguntar e promover o auto-
conhecimento. Espera-se que com esses 
exercícios o sujeito seja capaz de fazer 
escolhas baseadas numa análise crítica, 
além de desenvolver a compreensão de 
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que as diferenças é que enriquecem o 
meio social em que vivemos e que são ine-
rentes a todo ser humano, desenvolvendo 
a percepção da importância da inclusão. 

Além das atividades com os estudan-
tes, são propostas três Ofi cinas de Pais e 
Responsáveis, que compõem o compo-
nente comunitário. Elas são planejadas, 
executadas e avaliadas por profi ssionais 
da saúde e educação, envolvendo a esco-
la e os recursos de saúde presentes na 
comunidade, como Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) e Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), nas suas diversas 
modalidades. 

O programa possibilita à escola a 
oportunidade de uma atuação mais inte-
grada com o serviço de saúde, numa visão 
de interdisciplinaridade institucional, 
assim como, a aproximação com a comu-
nidade, buscando o fortalecimento de 
vínculos entre familiares e desses com as 
políticas públicas de proteção social (saú-
de e educação). Num clima de roda e jogos, 
as reuniões planejadas com as famílias 
acontecem de modo a abordar modos de 
interação e estilos parentais que visam 
promover a proteção dos estudantes. 

Os pais e responsáveis participam de 
diversas atividades: jogos, brincadeiras, 
debates, informações que visam à redução 
do consumo regular ou abusivo de álcool e 
outras drogas. 

O modelo teórico adotado pelo pro-
grama busca a influência social ampla 
– Comprehensive Social Infl uence Model 
(EU-Dap, 2007), que se define pelo se-
guinte tripé: 

(1)  promoção de habilidades de vida; 

(2)  informações sobre drogas;

(3)  pensamento crítico frente às crenças 
normativas dos estudantes.

O Programa #Tamojunto na RMEF vem possibilitando aos pais/
responsáveis e professores uma compreensão mais ampla sobre a 
adolescência e suas particularidades, proporcionando um espaço 
para compartilhar experiências, possibilitar a troca horizontal de 
saberes entre a saúde e a educação e oferecer orientações para o 
desenvolvimento de habilidades para auxiliar os estudantes/fi lhos 
em suas tomadas de decisão.
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A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SMEF)  apresenta 
o documento intitulado Vivências da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis: Percursos em Compartilhamento. Como o próprio 
título sugere, é um espaço destinado ao compartilhamento de práticas 
educativas, desenvolvidas por profi ssionais de educação das diferentes 
áreas, que atuam no Ensino Fundamental e EJA, no âmbito das Unidades 
Educativas desta Rede de Ensino. Cada um desses profi ssionais, ao 
relatar aqui uma ação, dialoga com seus pares e com as bases da 
Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(RMEF) atualizada. E, nesse sentido, representa um coletivo que tem 
uma caminhada histórica de refl exões sobre o processo educacional, 
como as interligações possíveis entre os conhecimentos cotidianos e os 
conhecimentos das ciências, das artes, da fi losofi a, da ética e afi ns. Além 
disso, traduz o movimento promovido pela SMEF com o objetivo maior 
de qualifi car o “fazer pedagógico” no caminho da promoção do avanço da 
aprendizagem dos estudantes. 

Este texto é um convite a todos/as os/as profi ssionais do meio 
educacional, em especial, àqueles/as que fazem parte da RMEF, 
para conhecerem as atividades nele socializadas e conversarem com 
seus pares, tanto sobre o que diz respeito à (re)organização de suas 
práticas educativas no espaço escolar, quanto acerca dos fundamentos 
subjacentes a elas.
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