
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A EDUCAÇÃO EM SEU COMPROMISSO COM A VIDA 
 
 
 
 
 

Aline Lima da Rocha Almeida 
Beatriz Alves de Oliveira 

Elisamara Gaspar 
Silvia Laís Cordeiro 

 
Organizadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra é resultado do trabalho realizado pela Rede de Egressos do 
Mestrado Profissional em Educação Básica (REMPE/UNIARP) em parceria 

com o Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB), com gestores e 
docentes atuantes em escolas de Educação Básica e com a Rede 

Internacional de Escolas Criativas (RIEC). 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 



EXPEDIENTE 
Reitor 

Neoberto Geraldo Balestrin 

Vice-Reitor Acadêmico 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 

Pró-Reitor do Campus de Fraiburgo 

Me. Almir Granemann dos Reis 

Secretária Geral 

Suzana Alves de Morais Franco 

Secretária Acadêmica 

Marissol Aparecida Zamboni 

Conselho Curador 

Alcir Irineu Bazanella 

Claudinei Bertotto 

Fernando C. G. Driessen 

Gilberto Seleme 

José Carlos Tombini 

Leonir Antonio Tesser 

Moacir José Salamoni 

Telmo Francisco Da Silva 

Vitor Hugo Balvedi 

Victor Mandelli 

Carmem Lúcia Thomé Fabiani 

Henrique Luiz Basso 

Ilton Paschoal Rotta 

José Gaviolli 

Marlene Luhrs 

Nereu Baú 

Salen Badr Hanna Elmessane 

Eduardo Seleme 

João Luiz G. Driessen 

Sheila Maria Soares Marins 

Leandro Douglas Bello 

Ivano João Bortolini 

 

Conselho Fiscal 

Mauricio Carlos Grando 

Mauricio Busato 

Sandoval Caramori 

Reno Luiz Caramori 

Elias Colpini 

Reni Caramori 

Carlos Júlio Luhrs 

Terezinha Nunes Garcia

 

 

 

Capa e Diagramação: 

Arte original: Francisco Eduardo Alves.  

Arte digital: Aline Silva 

 

Diagramação: Joel Haroldo Baade 

 

Conselho Editorial da Uniarp (Ediuniarp) 

Editor-Chefe: Dr. Levi Hülse 

 

Membros 

Dr. Adelcio Machado dos Santos 

Dr. Anderson Antônio Mattos Martins – Uniarp 

Dr. André Trevisan – Uniarp 

Dra. Ivanete Schneider Hahn – Uniarp 

Dra. Rosana Claudio Silva Ogoshi – Uniarp 

Dr. Joel Haroldo Baade – Uniarp 

Dra. Marlene Zwierewicz – Uniarp 

Dr. Ricielli Endrigo Ruppel da Rocha – Uniarp 

Dr. Saturnino de la Torre - Universidad de 

Barcelona – ES 

Dra. Maria Antònia Pujol Maura -  

Universidad de Barcelona – ES 

Dr. Juan Miguel Gonzales Velasco - 

Universidad Mayor de San Andres - BO 



 
 
 

Catalogação Fonte, elaborada pela Biblioteca Universitária da Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Caçador – SC. 

 
   A educação em seu compromisso com a vida. Aline Lima da Rocha 

Almeida; 
Beatriz Alves de Oliveira; Elisamara Gaspar; Silvia Laís Cordeiro. (Orgs). 
EdUniarp: Caçador: SC, 2022. 
 
     164p 
       
     ISBN: 978-65-88205-14-3 
     Nota: Esta obra é resultado do trabalho realizado pela Rede de Egressos 
do Mestrado Profissional em Educação Básica (REMPE/UNIARP) em parceria 
com o Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB), com gestores e 
docentes atuantes em escolas de Educação Básica e com a Rede 
Internacional de Escolas Criativas (RIEC). 

 
      1. Educação. 2.Educação compromisso com a vida. I. Almeida, Aline Lima 
da Rocha. II. Oliveira, Beatriz Alves de. III. Gaspar, Elisamara.VI. Cordeiro, 
Silvia Laís. Título. 

CDD: 370 
 _______________________________________________________________ 

 

https://www.cblservicos.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=32f6971d-d169-ed11-81ac-002248de6bf3


SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 7 
 

PARTE I 
PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES (PCE)  

ELABORADOS EM DISCIPLINA DO  
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA (PPGEB) 

 
DOS PINGOS DE CHUVA AO CAMINHO DAS ÁGUAS: UM PROJETO 
CRIATIVO ECOFORMADOR PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO ... 11 

Andressa de F. Rodrigues dos Santos Lima 
Diego André Bridi 

Juliana Vasilko 
Lidiane C. W. de Moraes Barth 

Thiago Souza de Medeiros 
Marlene Zwierewicz 

 
CUIDAR DA VIDA É UM GRANDE VALOR: UM PROJETO CRIATIVO 
ECOFORMADOR COM COCRIAÇÃO DE UMA HORTA SUSTENTÁVEL .... 26 

Lilian Patrícia Vetterlein Weiss 
Diovana Aparecida Carvalho da Silva 

Viviane Maria Forstner 
Franciele Mariani Pasqual 

Adilson Possamai 
Caroline Elizabel Blaszko 

 
FANTÁSTICA VIAGEM PELO MUNDO DOS JOGOS: PROJETO CRIATIVO 
ECOFORMADOR PARA ESTUDANTES DO MAGISTÉRIO ............................ 36 

Adriana Aparecida Dihl Adacheski 
Clara Karoline de Araújo Virgínio 

Cleuber José Piacentini 
Regiane Sepanhaki de Morais 

Thais Feihrmann 
Marlene Zwierewicz 

 
PLANTANDO SEMENTES PARA UMA EDUCAÇÃO TRANSDISCIPLINAR E 
ECOFORMADORA PARA O NOVO ENSINO MÉDIO .................................... 47 

Evandro dos Santos Taborda 
Amélia Aparecida Pereira Piola 

Celine Alves Machado 
Josiane Dogenski 
Vera Lucia Simão 

 



5 
 

 
 

OS CENÁRIOS ECOFORMADORES PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS DE IDADE .................................... 56 

Sandra Mara da Silva Schmickler 
Verediane Muller Wolf 

Vera Lúcia Simão 
 

PARTE II 
FRAGMENTOS DE PRODUTOS EDUCACIONAIS DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA - PPGEB 
 

PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR BIBLIOTECA DOS SONHOS: UM 
PRODUTO EDUCACIONAL CONTEXTUALIZADO E GLOBALMENTE 
CONECTADO .................................................................................................... 67 

Salete de Matias 
Marlene Zwierewicz 

 
PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS FORMATIVAS DE 
DOCENTES QUE ATUAM EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NO 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC: 
CONTRIBUIÇÕES PARA UMA GESTÃO PEDAGÓGICA ............................... 78 

Veridiana Noga 
 
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS INOVADORAS A PARTIR DO ORA: 
FRAGMENTOS DE UM PRODUTO EDUCACIONAL COMPROMETIDO COM 
A FORMAÇÃO DOCENTE ................................................................................ 88 

Glaucia Nogara 
Vera Lúcia Simão 

 
PRODUTOS EDUCACIONAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS 
PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM ........................................ 101 

Eduardo Langner Neri 
Silvia Adriany Kochan Marcon 

Silvia Laís Cordeiro 
 
A UTILIZAÇÃO DO BLOG COMO PRODUTO EDUCACIONAL: ITINERÁRIOS 
DE ELABORAÇÃO ........................................................................................... 113 

Diovana Aparecida Carvalho da Silva  
Caroline Elizabel Blaszko 

Marlene Zwierewicz 
  



6 
 

 
 

PARTE III 
DESAFIOS E INICIATIVAS DA GESTÃO E DA DOCÊNCIA DA  

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA . 120 
Elisamara Gaspar da Silva 

Mayara Maria Ariotti 
 
LIBRANDO: UMA INICIATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA HILDA GRANEMANN DE SOUSA .................................................... 133 

Dayane Aparecida Ebert da Silva 
Gabriel José Dalcortivo 

Gamaliel Ribeiro 
Néllik Annie da Silva 

Paola Moreira 
Rosete Weber Ferlin 

 
GRUPO DE CONVIVÊNCIA: FAMÍLIA NA ESCOLA E ATENDIMENTO 
DUCACIONAL ESPECIALIZADO .................................................................... 145 

Ana Paula da Silva Batista 
Patrícia Borges 

 
ENCHENTE NA ESCOLA: O QUE FAZER? RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
GESTÃO EDUCACIONAL ............................................................................... 154 

Daniel Celeste da Silva 
Fabiana Ribeiro de França 

Ivan Bechtold 
Joel Cezar Bonin 

Joel Haroldo Baade 
Levi Hülse 

 
ORGANIZAÇÃO ............................................................................................... 168 
 
AUTORES .......................................................................................................... 170 
 



APRESENTAÇÃO 

Uma educação comprometida com a vida é aquela que transforma as 

pessoas e o entorno. Que não permite que o conformismo e acomodação 

faça parte do processo de ensino aprendizagem. Educadores 

comprometidos com a vida aceitam os desafios que surgem em sua 

caminhada com coragem e ousadia para superá-los. Trazendo consigo a 

criatividade, a empatia e a resiliência como ferramentas que não os 

permitem esquecer de que antes de sermos estudantes e profissionais, 

somos seres humanos, e que, podemos e precisamos nos desenvolver na 

nossa integralidade. Para tanto, é necessário que tenhamos a oportunidade 

de experienciar uma educação com significado, que leva em consideração a 

boniteza da vida. 

Esta obra foi escrita por educadoras e educadores nos seus mais 

diversos níveis e etapas de atuação que estão fazendo a diferença, buscando 

efetivamente a proposta que nomeia essa obra que é “A educação em seu 

compromisso com a vida”. 

Foi organizada pela Rede de Egressos do Programa de Mestrado 

Profissional em Educação Básica (REMPE), da Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe (UNIARP), de Caçador-SC, com a colaboração do Programa de 

Mestrado Profissional de Educação Básica (PPGEB-UNIARP) e da Rede 

Internacional de Escolas Criativas (RIEC). 

A obra contempla propostas de Projetos Criativos Ecoformadores 

elaborados em uma das disciplinas do PPGEB-UNIARP, além de fragmentos 

dos produtos educacionais de egressos do PPGEB e ainda relatos de 

experiência de docentes e gestores da educação básica. 

Está organizada em treze capítulos. Os capítulos, por sua vez, são 

organizados em três partes: a primeira apresenta propostas de Projetos 

Criativos Ecoformadores elaborados por mestrandos do PPGEB; a segunda 

retrata fragmentos dos produtos educacionais elaborados e desenvolvidos 

por egressos do PPGEB, experiências que resultam da interação do Ensino 

Superior e a Educação Básica; a terceira sistematiza desafios e iniciativas de 

gestores e docentes desenvolvidas na Educação Básica que evidenciam o 

compromisso de uma educação comprometida com a vida. 
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No primeiro capítulo os autores apresentam um Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE) comprometido com o processo de alfabetização aliado 

às emergências globais previstas nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

Adiante, o PCE proposto intenta estimular a produção e o consumo de 

alimentos saudáveis em uma instituição de ensino voltada à Educação 

Infantil com a criação de horta e a produção de compostagem. 

No terceiro capítulo o público alvo do PCE vai ao encontro de 

estudantes do Curso de Magistério com Habilitação em Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, propondo a conectividade 

contemporânea associada a jogos de tabuleiro. 

Em seguida, alunos do Novo Ensino Médio poderão desfrutar das 

possibilidades extraordinárias com um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 

voltado ao contexto da comunidade local contextualizando a 

sustentabilidade além dos muros escolares. 

Já no quinto capítulo a proposta visa ampliar as sensações e expressões 

corporais de crianças de 0 a 3 anos de idade a partir da interação com o meio 

ambiente promovendo conhecimentos e saberes desde a tenra idade dos 

alunos. 

O sexto capítulo reporta fragmentos de um produto educacional 

desenvolvido em uma escola de educação básica, sendo seu norteador o 

Projeto Criativo Ecoformador (PCE) a Biblioteca Sustentável brotou, o que 

antes estava somente no papel, hoje é a realidade da instituição e 

comunidade escolar. 

O próximo capítulo conta a trajetória de uma proposta de formação a 

docentes voltada à importância da formação humana para o bom 

desenvolvimento das habilidades e competências dos indivíduos. 

O oitavo capítulo traz ao nosso conhecimento o ORA – Observar, 

Refletir, Aplicar, uma proposta significativa para a formação continuada de 

professores adequando-se a especificidades da realidade local. 

A seguir, o encontro de três produtos educacionais onde o princípio do 

tríduo conflui a ações no ambiente escolar priorizando as relações do 

pensamento complexo, da transdisciplinaridade e da ecoformação 

agregando a saúde e bem-estar de alunos, docentes e comunidade escolar. 

O décimo capítulo da obra oportuniza transitar pela ferramenta 

tecnológica blog. Este produto final visa colaborar na troca de saberes e 
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habilidades pedagógicas acessíveis via internet independentemente do 

local onde estiver. 

O próximo capítulo exibe um recorte das vivências escolares em um 

contexto marcante a todos – a pandemia do COVID-19 -. Um reinventar de 

ambientes a toda população, porém, um desafio sem hora e data para 

começar e terminar aos profissionais de distintas áreas.  

O antepenúltimo capítulo demonstra empenho e dedicação de uma 

equipe escolar com um único intuito: proporcionar condições acessíveis de 

estudo para um estudante surdo, sendo os principais atores desta obra, os 

estudantes envolvidos no projeto. 

Por conseguinte, da necessidade de estreitar laços entre instituição, 

família e dicentes atendidos, a criação de um grupo de acompanhamento 

para famílias com crianças as quais apresentam transtorno e/ou deficiência. 

E para finalizar a obra, o contexto de uma gestão escolar, suas ações, 

obrigações, dificuldades, inúmeras situações envolvendo desde o prédio 

escolar a conflitos internos e externos das imediações escolares. 

Acreditamos que essa obra demonstra de forma explícita as diferentes 

possibilidades de desenvolvermos uma educação comprometida com a 

vida. Desejamos que os leitores possam renovar sua esperança ao desfrutar 

e conhecer realidades transformadoras e possíveis que têm superado os 

desafios presentes e estão cada vez mais, se adequando às demandas locais 

e globais. 

 

Caçador, primavera de 2022. 

 

Aline Lima da Rocha Almeida 
Beatriz Alves de Oliveira 

Elisamara Gaspar 
Silvia Laís Cordeiro 



 

 

 

 

 

PARTE I 

 

PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES (PCE) 

ELABORADOS EM DISCIPLINA DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA (PPGEB) 



DOS PINGOS DE CHUVA AO CAMINHO DAS ÁGUAS: UM 

PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR PARA O PROCESSO 

DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Andressa de F. Rodrigues dos Santos Lima 
Diego André Bridi 

Juliana Vasilko 
Lidiane C. W. de Moraes Barth 

Thiago Souza de Medeiros 
Marlene Zwierewicz 

 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 

Caçador-SC 

Introdução  

Definir educação é algo complexo, pois está em todos os lugares, 

apresenta-se de diversas formas e se processa por meio de uma 

multiplicidade de interconexões. Independentemente da forma, do local e 

de sua interdependência em relação a outras dimensões da sociedade, uma 

das definições que mais se aplica nesse relato é que a educação deve ser 

transformadora “ [...] em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos [,,,]”, possibilitando “[...] construir-se como pessoa, transformar o 

mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer 

a cultura e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte, 

domestique ou subjugue” (FREIRE, 2006, p. 45). 

 Entre as possibilidades que se aproximam da perspectiva de Freire 

(2006), Magge (1999, p. 191) situa as contribuições de Dewey, autor que 

compreendia a educação como um processo no qual a reconstrução e a 

reorganização da experiência se vinculam para “[...] aumentar a consciência 

dos vínculos entre as atividades presentes, passadas e futuras [...]”, visando 

à ampliação da “[...] capacidade dos indivíduos para dirigir o curso da 
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experiência futura”. 

Considerando as contribuições de Dewey, especialmente as 

relacionadas à metodologia de projetos, bem como as propostas surgidas 

posteriormente, este capítulo sistematiza um Projeto Criativo Ecoformador 

(PCE) comprometido com a vinculação do processo de alfabetização a 

demandas locais e planetárias. Trata-se de uma proposta elaborada durante 

a disciplina de Didática e Metodologia do Ensino da Educação Básica, 

cursada no Mestrado Profissional de Educação Básica PPGEB da 

Universidade Alto Vale Rio do Peixe, Caçador - SC. 

Entre os diferenciais da metodologia do PCE, destaca-se o 

compromisso de colaborar com a solução de problemas da própria escola 

implicada no planejamento e no desenvolvimento do projeto. Da mesma 

forma, evidencia-se um compromisso com emergências globais passíveis de 

identificação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) previstos 

na Agenda 2030 (ONU, 2016). 

Pensar e construir algo novo dentro do contexto educacional no sentido 

de vincular contextualmente a iniciativa e de conectá-la a emergências 

globais é algo desafiador. Por isso, ao propor o PCE sistematizado neste 

capítulo, busca-se pensar em uma iniciativa que colaborasse para resolver 

de forma pedagógica e conjunta um problema que está presente na maioria 

das escolas dos envolvidos na pesquisa: o descarte incorreto das águas da 

chuva.  

Ao ter como objetivo construir colaborativamente um sistema de 

minicisternas, vinculando componentes curriculares à análise de possíveis 

soluções de um problema que tem prejudicado estudantes durante a 

permanência na escola, a proposta assume contornos transdisciplinares. A 

iniciativa também representa uma ação ecoformadora ao valorizar o 

compromisso da equipe envolvida em estratégias para reaproveitamento 

das águas da chuva e a consequente redução do uso de água potável. 

Por fim, espera-se potencializar a participação dos estudantes tanto no 

planejamento da proposta, considerada em processo, como na sua 

realização, oferecendo uma multiplicidade de estratégias que colaborem 

para a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Pretende-se que 

o PCE seja um convite para que se analisem, criem-se e desenvolvam-se 

ações indispensáveis para as habilidades referentes aos componentes 

curriculares e, ao mesmo tempo, contribuam para transformar a própria 

realidade a partir da interação com a comunidade escolar interna e externa, 
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que estará diretamente envolvida no planejamento da proposta, na sua 

execução e na polinização da experiência. Portanto, trata-se de uma 

proposta em processo de elaboração e não um planejamento concluído 

pelos mestrandos - autores deste capítulo - que se implicaram no 

levantamento de ideias preliminares. 

Conceitos norteadores da metodologia do PCE 

A metodologia do PCE tem como referência conceitual o pensamento 

complexo, a transdisciplinaridade e a ecoformação. Essa tríade tem 

possibilitado a ressignificação de práticas pedagógicas fragmentadas e 

descontextualizadas.  

Para González Velasco (2018), o pensamento complexo é a base do 

pensamento religado. Por esse motivo, contribui para superação de práticas 

pedagógicas nutridas por perspectivas paradigmáticas que se assentam nos 

“[…] princípios cartesianos de fragmentação do conhecimento e dicotomia 

das dualidades […]” (SANTOS, 2009, p. 15).  

O pensamento complexo colabora para enfrentar a incerteza e a 

contradição e conviver com a solidariedade dos fenômenos, enfatizando o 

problema e não a questão cuja solução é linear (PETRAGLIA, 2013). Essa 

perspectiva tem fundamental relevância para o PCE, sistematizado neste 

capítulo em um formato preliminar, justamente pela multiplicidade de 

condições implicadas na forma que a água ainda vem sendo tratada nas 

próprias escolas brasileiras, pois, apesar de muitos projetos que discutem o 

reaproveitamento, ainda não é comum a prática ser observada no interior 

das escolas.  

Vinculando-se às perspectivas do pensamento complexo, a 

transdisciplinaridade mobiliza condições além da interconexão entre as 

áreas do conhecimento, pois dinamizam a interface das respectivas áreas 

com a realidade. Isso porque o objetivo da transdisciplinaridade “[...] é a 

compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a 

unidade do conhecimento [...]” (NICOLESCU, 2018, p. 53).  

Para tanto, é “[...] resolutamente aberta na medida em que ultrapassa o 

campo das ciências exatas, devido ao seu diálogo e a sua reconciliação não 

somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a 

poesia e a experiência interior” (FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 1994, p. 2). 
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Essa perspectiva colaborará para vincular a problemática que mobiliza o PCE 

proposto aos conteúdos previstos nos componentes curriculares, 

valorizando a religação dos conhecimentos. 

Por fim, a ecoformação oferece, junto ao pensamento complexo e à 

transdisciplinaridade, condições para que na relação com o meio ambiente 

ampliem possibilidades favoráveis ao bem-estar individual e social. Isso 

porque a ecoformação se caracteriza pelo compromisso com o bem viver 

destacado por Morin (2015) tanto no âmbito individual quanto no social e/ou 

no ambiental.  Silva (2008, p. 102) reitera a relevância da ecoformação para 

esse processo ao afirmar que o contato formador com as coisas, com os 

objetos e com a natureza pode ser “[…] formador de outras ligações, em 

especial das ligações humanas”.  

Sistematização do Projeto Criativo Ecoformador (PCE): dos 

pingos de chuva ao caminho das águas 

Nesta seção, sistematiza-se o PCE preliminarmente elaborado durante 

as aulas do mestrado. Para tanto, há como sequência os organizadores 

conceituais que constituem a própria metodologia do PCE. 

Pensamento organizador: justificar 

O PCE proposto parte de um problema enfrentado na Escola Municipal 

de Educação Básica Morada do Sol, do município de Caçador-SC. A escola 

fica situada no bairro Martello, dentro do loteamento Morada do Sol, nome 

também atribuído à escola. Essa é uma região periférica do município, sendo 

que a escola atende, de maneira geral, estudantes provenientes de famílias 

em condições econômicas desfavorecidas.  

A escola atende a estudantes na Educação Infantil e nos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental. No total, frequentam a escola 480 estudantes, 

sendo que os matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I 

permanecem em período integral na escola, conforme meta 6 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2014/2024 (BRASIL, 2014). 

Entre as dificuldades enfrentadas pela escola, destaca-se que, durante 

as chuvas, a água fica armazenada nos corredores, ocasionando acidentes 
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além de contribuir para que as crianças fiquem molhadas durante o horário 

que permanecem na escola. É essa condição que tem despertado reflexões 

sobre possibilidades de reutilizar a água das chuvas. 

Dessa forma, pretende-se mobilizar a comunidade escolar em relação à 

reutilização e uso consciente da água da chuva para atividades como: 

limpeza da escola, irrigação de jardins e hortas, além da diminuição do 

excesso de água nos corredores e a garantia da segurança das crianças. O 

trabalho será realizado inicialmente com os estudantes do 1º ano do Ensino 

Fundamental, mas pretende mobilizar outras turmas e a comunidade escolar 

interna e externa ao longo das etapas. 

Epítome: impactar 

Para iniciar o trabalho, realizar-se-á uma mostra de fotos de enchentes 

e de catástrofes ocorridas na história do município em Caçador – SC. Tais 

imagens serão apresentadas em forma de pingos de chuva expostos no 

caminho percorrido pelos estudantes até a sala de aula. Chegando à sala, 

após lhes ter despertado a curiosidade por meio do percurso delineado 

pelas imagens, será organizada uma sessão de cinema com pipoca para 

assistir ao documentário relacionado à enchente de 1983, na qual o Rio do 

Peixe transbordou e inundou grande parte do município de Caçador. Essa 

atividade será precedida por uma roda de discussão sobre os 

conhecimentos prévios a respeito do assunto e sobre aspectos fulcrais do 

próprio documentário aos quais terão acesso na sequência.  

Legitimação teórica: fundamentar 

Durante o desenvolvimento do projeto, destaca-se a relevância do 

vínculo das práticas pedagógicas aos documentos que orientam a educação 

no Brasil e os que discutem a sustentabilidade, entre eles, a Agenda 2030, 

que define os ODS (ONU, 2016). 

No que tange aos ODS, o objetivo 6 orienta que sejam pensadas 

medidas em relação à água potável e ao saneamento no sentido de “Garantir 

disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos” na 

medida em que intenta: 
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[...] até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos 
os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce 
para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de 
pessoas que sofrem com a escassez de água (ONU, 2016, p. 27). 

Pretende-se, por meio do referido objetivo, “[...] apoiar e fortalecer a 

participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do 

saneamento” (ONU, 2016, p. 28) como forma de conscientizar as populações 

sobre a preservação dos recursos hídricos, amenizando, deliberadamente, a 

escassez de água em regiões afetadas pelas secas, contribuindo com a 

diminuição de catástrofes naturais causadas pela ação humana. 

Nesse aspecto, este projeto procura evidenciar a sustentabilidade e a 

preservação do meio ambiente mediante o melhor aproveitamento da água, 

facilitando seu acesso a partir de um sistema de captação de água da chuva 

por cisternas. Nesse sentido, corrobora-se a competência 7 da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que prevê a necessidade do estudante: 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (BRASIL, 2018, p. 9). 

Além disso, o documento destaca a relevância de “[...] investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

[...] com base nos conhecimentos das diferentes áreas” (BRASIL, 2018, p. 9), 

mediante experiências de aprendizagem que fazem parte de seu contexto 

social. 

Outra questão a considerar é que a tecnologia das cisternas deve ser 

desenvolvida com base nas normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), especialmente a “NBR 15527:2019 Água de chuva 

- Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis” e 

“NBR 10844 89: Instalações prediais de águas pluviais” (ABNT, 2019). Com 

o acesso a normas como essa, criam-se oportunidades para que os 

estudantes entrem em contato com técnicas que precisam ser consideradas 

no desenvolvimento do projeto pretendido. 

Legitimação prática: articular 

Para potencializar a articulação teórico-prática, dar-se-ão atividades 
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como as registradas na sequência: 

• mostra com sequência de imagens relativas a enchentes e 

distribuídas no caminho a ser percorrido pelas crianças até a sala 

de aula; 

• sessão de cinema com o documentário a respeito da enchente de 

1983 no município de Caçador; 

• convite para visita de uma pessoa da comunidade que tenha 

passado pela experiência da enchente; 

• organização de uma reportagem sobre a visita a partir de um 

roteiro de entrevista criado pelos alunos; 

• análise e socialização de dados relacionados a faturas de água da 

escola e das residências; 

• organização de uma exposição de gráficos e de infográficos sobre 

o consumo da água (local, nacional e internacional); 

• roda de conversa a respeito do Rio do Peixe, que corta e abastece 

a cidade de Caçador; 

• realização de atividades diversas como trilhas de jogos, visita ao rio 

e promoção de gincana para limpeza da margem; 

• entrevista com um técnico da BRK sobre o tratamento da água do 

município; 

• estudo a respeito da Agenda 2030, sobretudo do ODS 6, incluindo 

uma roda de conversa sobre a necessidade do comprometimento 

de todos com o uso consciente da água, motivando reflexões sobre 

o comportamento humano em relação aos recursos 

naturais/hídricos; 

• realização de caminhada pela escola, seguida da elaboração de um 

mosaico com fotos para observação da formação das poças que se 

formam durante o período de chuvas; 

• pesquisas com o objetivo de descobrir soluções para os problemas 

observados na caminhada, incluindo atividade no laboratório de 

informática, observação de realidades de outras escolas e 

comunidade, análise de tipos de vegetação que podem reter mais 

ou menos água e plantio na escola. Em meio a essas atividades, 

pretende-se lançar o desafio de propor minicisternas como uma 

forma de amenizar ou de solucionar o problema local; 

•  construção de um protótipo de minicisternas com desenhos dos 

alunos; 
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•  construção das minicisternas em colaboração com a comunidade 

escolar e empresas locais, valorizando o protagonismo dos 

estudantes no decorrer do processo; 

•  elaboração de um manual de instruções para construção e 

utilização de minicisternas com desenhos e descrições dos 

estudantes. 

Perguntas geradoras: pesquisar 

Com o propósito de estimular a pesquisa e a busca de diferentes 

possibilidades de solucionar problemas, serão lançadas as perguntas 

destacadas na sequência, lembrando que, durante o desenvolvimento do 

PCE, estimular-se-ão novas questões, valorizando a perspectiva recursiva do 

projeto. 

• Você acredita que a água é um elemento importante para a vida na 

Terra?  

• De que forma você pensa que podemos evitar as catástrofes 

naturais e as mudanças climáticas observadas ao longo das aulas?  

• Será que as mudanças climáticas ocorrem, principalmente, por 

causa do uso desenfreado dos recursos naturais pelos seres 

humanos? O que dizem as pesquisas sobre isso? 

• Você sabia que, apesar da maior parte do Brasil ser rica em 

recursos hídricos, em outros locais do próprio país e do planeta, 

algumas pessoas, animais, plantas e outros seres vivos enfrentam a 

realidade inversa de falta de abastecimento de água? Que lugares 

são esses? 

• Você sabia que existem maneiras alternativas de reaproveitar a 

água? Que formas são essas? 

•  Como podemos armazenar e reutilizar a água da chuva para lavar 

calçadas, molhar plantas, jardins, etc.? 

• Você sabia que o ser humano é capaz de desenvolver sistemas de 

captação de água? Que tal aprender mais sobre isso enquanto 

trabalhamos com os conteúdos de cada componente curricular? 
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Metas: visualizar 

Com a intenção de concretizar possibilidades favoráveis ao 

desenvolvimento integral e que melhorem a realidade dos estudantes, 

pretende-se: 

• realizar ações visando a mobilizar a comunidade escolar para a 

importância do uso consciente da água; 

• disponibilizar uma minicisterna para cada área externa da escola; 

• diminuir o excesso de água nos corredores da escola, dando o 

destino correto; 

• utilizar a água armazenada para irrigação de horta escolar; 

• utilizar a água armazenada para irrigações nos jardins, de modo 

que a água infiltre na terra e retorne ao lençol freático, preservando 

o seu ciclo natural; 

• utilizar a água para lavagens de pisos e até mesmo descargas no 

vaso sanitário; 

• minimizar o escoamento do alto volume de água nas redes pluviais 

durante as chuvas fortes; 

• mobilizar o projeto como uma ferramenta pedagógica que 

possibilite a religação dos conhecimentos e o exercício da função 

social da escola. 

Eixos norteadores: objetivo geral - almejar 

Colaborar na elaboração de um projeto e na construção de um sistema 

de minicisternas por meio da participação em atividades que vinculem os 

componentes curriculares à análise e à implantação de possíveis soluções de 

um problema que tem prejudicado os estudantes durante a permanência na 

escola.   

Eixos norteadores: objetivos específicos 

Na definição dos objetivos específicos, prioriza-se a aproximação do 

PCE com a BNCC, visando a explorar condições previstas nos componentes 

curriculares. No Quadro 1, registram-se alguns exemplos: 
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Quadro 1 – Objetivos específicos 

Componente 
curricular 

BNCC Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento 

Ciências 
CDR.EF01CI00. N. 

02 

Demonstrar a relevância da água 
para os seres vivos, seus estados 
físicos e preservação. 

Geografia EF01GE05 

Observar e descrever ritmos 
naturais (dia e noite, variação de 
temperatura e umidade etc.) em 
diferentes escalas espaciais e 
temporais, comparando a sua 
realidade com outras.  
 

Arte EF15AR01 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético.  
 

História 

EF01HI02 
 
 

Identificar a relação entre as suas 
histórias e as histórias de sua 
família e de sua comunidade. 

EF01HI03 
 

Descrever e distinguir os seus 
papéis e responsabilidades 
relacionados à família, à escola e à 
comunidade. 

CDR.EF01HI00. N. 
01 

 

Apresentar a história do Município 
de Caçador envolvendo o nome, 
agricultura, cultura, indústria, 
comércio, culinária e crenças. 

Educação Física EF12EF03 

Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e 
jogos populares do contexto 
comunitário e regional, com base 
no reconhecimento das 
características dessas práticas. 

Matemática 

EF01MA01 
 
 

Utilizar números naturais como 
indicador de quantidade ou de 
ordem em diferentes situações 
cotidianas. 

EF01MA21 
Ler dados expressos em tabelas, 
gráficos de colunas simples e 
legendas. 
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Língua Portuguesa 

EF01LP17 

Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, listas, 
agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto.  

EF15LP01 

Identificar a função social de textos 
que circulam em campos da vida 
social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para que 
foram produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a quem se 
destinam. 

EF15LP09 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 

EF15LP18 
Relacionar texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos.  

Fonte: Elaborado com base na BNCC (BRASIL, 2018). 

Eixos norteadores: recursos – tornar sustentável 

Para o desenvolvimento do PCE, far-se-á uso de recursos rotineiros da 

escola, evitando, contudo, materiais como EVA e cartolinas. Em relação aos 

recursos materiais, preveem-se: imagens, documentários, faturas de contas 

de água, materiais recicláveis, mudas de plantas, materiais específicos para 

a construção da cisterna, entre outros. Entre os recursos humanos, pretende-

se contar tanto com a comunidade interna da escola como a externa. 
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Itinerários: atuar - atividades 

No Quadro 2, indicam-se as macroatividades do PCE. Essas favorecem 

uma prática transdisciplinar e ecoformadora, pois facilitam a vinculação de 

conteúdos dos diferentes componentes curriculares e sua religação às 

realidades local e global, além de favorecer a realização de intervenções que 

colaboram para os âmbitos individual, social e ambiental. 

Quadro 1 – Objetivos específicos 

Mês Macroatividade 

Março Mostra de imagens 
Sessão de cinema 
Entrevista com difusão da reportagem 

Abril Análise de faturas de água  
Produção de gráficos e sua exposição acompanhada de infográficos 
sobre a realidade brasileira e mundial 
Visita às margens do Rio do Peixe para observação e coleta de 
dados:   
Gincana para limpeza das margens 
Trilhas de jogos  
Entrevista seguida de palestra 

Maio Roda de conversa 
Caminhada pela escola com exposição de fotos da formação de 
poças 
Confecção de barcos (brinquedo) com material reciclável Pesquisa 
de possíveis soluções para o problema local 
Plantio de árvores 

Junho Produção de um protótipo 
Construção da minicisternas 

Julho Confecção e distribuição do manual de instruções 

Fonte: dos autores.  

Avaliação emergente: potencializar 

Utilizar-se-ão diferentes estratégias avaliativas durante o 

desenvolvimento do PCE e no seu encerramento. São iniciativas que 

pretendem avaliar o desenvolvimento integral, observando, entre outros 

aspectos, o envolvimento dos estudantes nas atividades propostas, seu 

protagonismo na solução de problemas, bem como a apropriação das 

habilidades referentes aos componentes curriculares e os valores 

priorizados no decorrer das interações. 
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Polinização: transformar 

Para polinização do PCE, pretende-se produzir e difundir um manual 

para construção de minicisternas confeccionado pelos estudantes, incluindo 

ilustrações e descrições criadas por eles. 

Considerações finais 

O presente projeto parte da observação da realidade vivenciada pelos 

estudantes da Escola Morada do Sol do município de Caçador - SC, 

buscando-se alternativas para controlar a formação de poças de água no 

pátio da escola por meio do reaproveitamento da água. Nesse sentido, a 

criação de um sistema de captação da água da chuva por meio de 

minicisternas possibilitará a participação dos estudantes em atividades que 

vinculem os componentes curriculares à análise e à realização de 

intervenções que solucionem um problema o qual tem prejudicado a 

permanência na escola, mobilizando, também, a participação da 

comunidade escolar em tal processo. Além disso, o PCE configura uma 

iniciativa inovadora que incorpora o processo de alfabetização às demandas 

que se observam no dia a dia da escola, ao mesmo tempo que abre 

horizontes globais quando se discutem os ODS. 

Por fim, não se trata de um planejamento individual e engessado, mas 

colaborativo e flexível, que traz, inicialmente, ideias de um grupo de 

mestrandos, todavia ganha mais sentido à medida que passa a envolver 

novas contribuições, podendo até mesmo ser adaptado a outras turmas e 

contextos. Por esse viés, a proposta está em processo de planejamento e 

poderá ganhar novos contornos devido à priorização de um processo de 

cocriação sustentado por um planejamento flexível. 
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Introdução 

A alimentação está presente na vida de todos os seres vivos, sendo uma 

necessidade básica desde os primeiros anos de vida. Nesse sentido, 

alimentar-se de forma saudável e equilibrada é um dos fatores essenciais 

para garantir a qualidade de vida. 

Neste capítulo, apresentam-se reflexões e possíveis práticas vinculadas 

à construção colaborativa de uma horta sustentável. Proposta a partir de uma 

perspectiva transdisciplinar e ecoformadora, tal iniciativa pretende estimular 

a produção e o consumo de alimentos saudáveis por meio de um Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE) aplicado na Educação Infantil (EI), 

especificamente no CMEI Lavínia Diletta Reali Romanzini, localizado no 

bairro João Paulo II, no Município de União da Vitória, Paraná. 

Trata-se de uma proposta elaborada durante a disciplina de Didática e 

Metodologia do Ensino da Educação Básica, do Mestrado Profissional de 

Educação Básica PPGEB da Universidade Alto Vale Rio do Peixe, Caçador – 

SC, que busca instigar a comunidade escolar a desenvolver ações que 



27 
 

 

vinculam a criação de uma horta orgânica e a disponibilização de uma 

compostagem aos campos de experiência da EI, previstos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018).  Por isso, ambos os espaços 

pretendem se constituir enquanto cenários ecoformadores e, portanto, 

entornos: 

[...] acessíveis ou criados, preferivelmente, de forma colaborativa e que 
estimulam a interação e o protagonismo na realização de vivências/experiências 
para valorização das relações consigo mesmo, com o outro e com o meio 
natural e social (ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019, p. 85). 

Para apresentação da proposta, este capítulo compõe-se de dois 

momentos: o primeiro, denominado base epistemológica do PCE, traz 

conceitos acerca da EI e especificidades da BNCC, bem como uma discussão 

da metodologia à luz de autores como Zwierewicz (2011); o segundo traz a 

proposta de PCE desenvolvida colaborativamente com foco na construção 

de uma horta sustentável na EI. 

Base epistemológica do Projeto Criativo Ecoformador 

(PCE) 

A EI é a primeira etapa da Educação Básica e nela se consolida a 

[...] concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo 
indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, 
ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no 
ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas 
propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, 
conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando 
novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar 
[...]. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o 
desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de 
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são 
essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas 
plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da 
comunidade (BRASIL, 2018, p. 36, grifos nossos). 

Nesse sentido, as práticas educativas pedagógicas planejadas e 

desenvolvidas na EI precisam envolver interações, brincadeiras e valorizar as 

vivências e os saberes construídos pelas crianças. A construção de uma horta 

na EI é um exemplo de cenário ecoformador e sua vinculação à construção 

de uma composteira é um exemplo desse tipo de prática, especialmente 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf
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porque, nesses entornos, podem-se utilizar estratégias diversificadas, 

tornando significativos os saberes para que as crianças possam 

compreender os cuidados com os seres vivos e o ambiente. 

Salienta-se que os cenários ecoformadores fazem parte das práticas 

pautadas na metodologia dos PCE, as quais “[...] representam um referencial 

de ensino e aprendizagem baseado em autonomia, transformação, 

colaboração e busca do desenvolvimento integral” (ZWIEREWICZ et al., 

2016, p. 402) e podem potencializar e ressignificar as práticas educativas, 

promovendo um maior engajamento entre toda a comunidade escolar. 

Para o desenvolvimento de práticas embasadas nos PCE, existem 

algumas etapas, as quais estão descritas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Principais organizadores conceituais dos PCE 

Organizadores dos 
PCE 

Definição 

Pensamento 
organizador 

Relacionado ao contexto e local em que o PCE será 
desenvolvido. 

Epítome 

Estrutura conceitual, servindo como referencial temático, 
possibilitando inter-relação entre teoria e prática. Em 
outras palavras, trata-se de como começar o PCE, o que 
deve acontecer de forma a encantar o público alvo. 

Legitimação teórica e 
prática 

Responsável pela integração entre Paradigma 
Ecossistêmico, Teoria da Complexidade, 
transdisciplinaridade e ecoformação. A legitimação 
teórica fundamenta teoricamente o PCE, enquanto que 
a prática envolve as ações a serem desenvolvidas. 

Perguntas geradoras 
Possuem a função principal de estimular a reflexão sobre 
a repercussão da proposta formativa na atuação 
docente. Assim, devem ser perguntas voltadas ao PCE. 

Metas 

Responsáveis fundamentalmente pelo estímulo à 
tomada de decisões, autonomia e criatividade, 
abrangendo algo que se quer conquistar porque tem 
valor pessoal e grupal. 

Eixos norteadores 
Envolvem os objetivos (geral e específicos) almejados 
com o PCE, bem como os recursos a serem empregados. 

Itinerários 

Consonante à visão da transdisciplinaridade e da 
ecoformação, é importante no desenvolvimento de 
objetivos, conteúdos, estratégias e atividades. Envolvem 
as atividades a serem realizadas no decorrer do PCE. 

Avaliação emergente 

Movida por três ideias: seguimento continuado do 
processo educativo; valorização e reconhecimento das 
conquistas; valorização de situações ou conquistas 
emergentes. 

Polinização Corresponde à retroalimentação do processo e sua 
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projeção no meio social e ambiental. 

Fonte: Adaptado de Zwierewicz (2011). 

As etapas expostas no Quadro 1 são fundamentais no processo de 

construção do PCE desde o planejamento à execução, assim como a sua 

continuidade por meio da polinização. Além disso, caracterizam um 

movimento transdisciplinar e ecoformador por potencializar a vinculação do 

planejamento do ensino a demandas da realidade local e global. 

Projeto Criativo Ecoformador: cuidar da vida é um grande 

valor 

Neste tópico, apresentar-se-á uma iniciativa inovadora baseada na 

estrutura do PCE, que foi planejada de forma colaborativa, contemplando 

especificidades da EI. 

Pensamento Organizador 

O PCE será desenvolvido no CMEI Lavínia Diletta Romanzini, localizado 

no bairro João Paulo II, área urbana da cidade de União da Vitória - PR. A 

instituição atende atualmente um total de 106 crianças matriculadas em 

período integral, com idades de quatro meses a cinco anos de idade. O 

quadro profissional do CMEI é formado por uma diretora, uma supervisora, 

13 professores, nove estagiárias, uma merendeira e duas zeladoras. Entre os 

espaços externos, disponibiliza-se um pátio com grama, caixa de areia, 

parque e uma pequena horta. 

Epítome 

O PCE será lançado com uma atividade de contação de histórias com 

um adulto caracterizado de dona Maricota. A atividade contará com a 

participação das crianças do berçário ao Infantil IV e da comunidade escolar 

interna. Nessa atividade, as crianças serão estimuladas a sentir o cheiro, a 

textura, entre outros aspectos das frutas e dos legumes, assim como serão 

incentivadas ao consumo de alimentos saudáveis. 
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Legitimação teórica e prática 

O PCE tem sua legitimação teórica amparada pelas perspectivas do 

pensamento complexo, da transdisciplinaridade e da ecoformação. Nesse 

sentido, as fontes de pesquisa ultrapassam a ideia do trabalho exclusivo com 

livros didáticos.  Como exemplos, destacam-se publicações que apresentam 

técnicas de cultivo, de produção orgânica, de reutilização de resíduos dos 

alimentos, bem como livros de literatura infantil, vídeos e outros materiais 

que colaborem para o desenvolvimento integral das crianças. 

Além de fontes de uso dos docentes, podem ser sugeridas múltiplas 

fontes de pesquisa para os estudantes. Essa condição colabora para o 

desenvolvimento de competências e a priorização de valores indispensáveis 

à convivência em sociedade (ZWIEREWICZ, 2011). Nesse sentido, a 

metodologia do PCE está diretamente conectada a propostas que fogem do 

modelo tradicional, atomizado e reducionista de ensino (VENTURA; 

VASCONCELOS, 2021). 

Entre as iniciativas práticas, serão realizadas diversas macroatividades, 

entre elas: contação de histórias; reconhecimento das frutas e dos legumes 

por meio dos sentidos; diálogo sobre quais frutas e legumes podem ser 

utilizados na sopa e na compota; fazer com as crianças uma salada de fruta. 

Essas ações serão acompanhadas por diálogos sobre o que fazer com o que 

sobra das frutas e dos legumes e sobre a possibilidade de revitalizar a horta 

e confeccionar a caixa de compostagem. 

Nesse processo, as crianças selecionarão o espaço da escola para 

produção da horta, participarão com seus responsáveis num mutirão para 

confecção dos canteiros com garrafas pet e serão convidados, com a 

comunidade escolar, para preparar o espaço direcionado à horta e à caixa 

de compostagem.  

Entre as ações vinculadas a esse processo, as crianças participarão do 

preparo da terra com as cascas dos alimentos e de uma campanha junto à 

comunidade escolar para conseguirem as mudas de legumes e de verduras. 

Posteriormente, também ocorrerá o plantio com as crianças, bem como a 

efetivação de atividades musicais e lúdicas envolvendo a temática, o 

acompanhamento do processo de crescimento e de desenvolvimento das 

plantas, bem como os cuidados necessários. Também, haverá envolvimento 

nas colheitas e no preparo de receitas com o auxílio das cozinheiras. 
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Perguntas Geradoras 

Considerando que as perguntas geradoras envolvem indagações 

relacionadas ao tema e suas interconexões com as questões curriculares, 

possibilita-se às crianças refletirem e demonstrarem seus conhecimentos 

prévios que podem ser ressignificados por meio do PCE. Além dos 

exemplos seguintes, outras perguntas podem surgir durante seu 

desenvolvimento, justamente pela característica flexível da metodologia:  

• Vocês têm uma horta em casa? 

• Quais alimentos são cultivados na horta de sua casa? 

• Vocês sabem o que é uma composteira? 

• O que vocês gostariam de plantar na horta? 

• Você saberia plantar uma muda? 

• Como cuidar de uma horta? 

• Vocês sabem quais são os alimentos saudáveis? 

• Como vocês gostariam que fosse a horta da escola? 

• Vocês sabem quais vitaminas são encontradas nestes alimentos? 

• Qual a relação da cor dos alimentos com os nutrientes que ele 

fornece? 

• Como podemos aproveitar o resto dos alimentos? 

• Você sabe o que a minhoca faz com o restante da comida? 

Metas 

Com o PCE, almeja-se o alcance das seguintes metas: 

• construir uma horta a partir da utilização de adubo orgânico (caixa 

de compostagem), visando a uma alimentação saudável;  

• reutilizar pets para a divisão da horta, pensando na 

sustentabilidade e nos cuidados com o meio ambiente; 

• realizar atividades de contação de histórias vinculadas à temática 

do PCE, estimulando a criatividade e a imaginação; 

• trabalhar os sentidos no reconhecimento das frutas e legumes; 

• mobilizar a comunidade escolar em relação ao cuidado com a vida. 
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Eixos norteadores 

O objetivo geral da proposta do PCE é construir uma horta sustentável 

e uma composteira, valorizando práticas de alimentação saudável vinculadas 

aos campos de experiência da Educação Infantil. 

Quanto aos objetivos específicos, esses se associam diretamente aos 

campos de experiências, dentre os quais: 

- Escuta, fala, pensamento e imaginação 

• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 

desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

• (EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou 

contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do 

adulto-leitor. 

• - O eu, o outro e o nós  

• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

• Espaços, tempos, relações e transformações. 

• (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e de 

materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

• (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes 

materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 

envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

• (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

• (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de 

cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

• - Corpo, gestos e movimentos 

• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do 

seu corpo. 

• Traços, sons, cores e formas. 

• (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando 

instrumentos riscantes e tintas. 

Os recursos a serem utilizados no PCE, por sua vez, correspondem aos 

utilizados rotineiramente na instituição, além de recursos específicos para a 

proposta, entre eles: verduras, legumes e frutas; cesta; garrafas pet; mudas 

de hortaliças; instrumentos de jardinagem (pazinha de jardim, regador, 

baldinho, etc.); telas de sombreamento (sombrite); avental de contação de 
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histórias e aventais infantis, tocas; terra de compostagem; húmus; música. 

Itinerários 

As macroatividades que farão parte do itinerário do PCE podem ser 

identificadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Itinerários previstos para desenvolvimento do PCE 

Fevereiro Contação de história e situações em que as crianças tenham 
contato com frutas e verduras, explorando os 5 sentidos. Preparar 
e degustar uma salada de frutas com as crianças. 
Preparação de caixa de compostagem. 

Março Seleção de um espaço no CMEI para a construção da horta e da 
caixa de compostagem. Reunião com a comunidade escolar, 
visando sua participação na construção da horta. 

Abril Cronograma de atividades relacionadas à horta. 
Realização de um mutirão para conseguir pets. 
Construção das divisórias dos canteiros com pets. 

Maio Plantio de hortaliças e cuidados da horta. 

Junho Cuidados da horta, colheita e degustação. Realização de uma feira 
para compartilhamento de legumes. 

Fonte: Os autores (2022). 

Avaliação Emergente 

A avaliação será contínua e processual por meio de diferentes registros, 

diálogos e observações, como forma de acompanhamento do 

desenvolvimento integral das crianças articulado aos objetivos de 

aprendizagem e de desenvolvimento propostos pela BNCC. 

Polinização 

O processo e os resultados do PCE pretendem ser polinizados por meio 

de ações como: 

• priorizar a inclusão dos alimentos produzidos no cardápio escolar; 
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• divulgar as práticas desenvolvidas, contendo a exposição das 

etapas realizadas no PCE; 

• distribuir as mudas de hortaliças à comunidade escolar; 

• incentivar as famílias a produzirem suas próprias hortas em casa; 

• realizar feira compartilhada, celebrando a colheita. 

Considerações finais 

Em linhas gerais, considera-se que a metodologia do PCE pode 

contribuir para mudanças significativas nas práticas pedagógicas e no 

envolvimento da comunidade escolar na Educação Básica. Assim, o 

aprendizado será um processo mais aprazível a todos os envolvidos no PCE, 

ressignificando suas relações intra e interpessoais, além das realizadas com 

o meio ambiente, sendo que, por meio dos cuidados com a horta, 

construirão saberes acerca dos valores relacionados à preservação da vida a 

partir do meio em que vivem, possibilitando o desenvolvimento de hábitos 

mais saudáveis. 
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Introdução 

A educação que pensada para o futuro perpassa pela formação inicial 

dos novos docentes. Assim, a prática pedagógica pautada apenas na 

transmissão do conteúdo, sem conexão com a vida, está em descompasso 

com o cenário atual de complexidade e incertezas. Nessa perspectiva, Morin 

(2005, p. 257) faz uma contundente crítica ao conhecimento “[...] que 

dissocia, isola, separa e finalmente fecha os objetivos em si mesmo [...]”, 

razão pela qual propõe a religação de saberes passíveis de aplicação e de 

solução dos problemas do cotidiano. 

A metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) nasce de 

uma tríade conceitual: complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação. 

A referida metodologia possibilita essa transição necessária entre o currículo 

colonizado e fragmentado até a educação complexa, “[...] estimulando que 

docentes e estudantes possam ir ‘além da reprodução’ de conhecimentos e 

‘além da análise crítica da realidade’[...]” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 166). 

Sob essa ótica, considerando também as lições de Freire (2014) quando 
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aduz que não pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade, 

a proposta deste PCE idealizou-se pela equipe de autores do capítulo, 

partindo do contexto sociocultural da Escola de Educação Básica Professor 

Balduíno Cardoso, localizada no município de Porto União – SC, que tem 

como entidade mantenedora a Secretaria de Educação do Estado de Santa 

Catarina. 

Trata-se da escola mais antiga de Porto União, tendo sido fundada em 

1917. O município em comento conta com cerca de 35 mil habitantes, com 

um IDH de 0,786 (superior à média nacional), e está localizado no planalto 

norte catarinense, separado apenas pela linha férrea de outra cidade 

chamada União da Vitória, sendo essa pertencente ao estado do Paraná. A 

região é marcada pelo multiculturalismo advindo da descendência de povos 

imigrantes de países como Ucrânia, Alemanha, Polônia e outros. 

O PCE em análise foi pensado para o público de jovens estudantes da 

terceira série do Curso de Magistério com habilitação em Educação Infantil 

e anos iniciais do Ensino Fundamental, totalizando cerca de 40 futuros 

professores.  Além de considerar a característica do público alvo, na 

construção deste PCE, fez-se fundamental analisar as mudanças recentes no 

currículo do Curso de Magistério pautadas nos Itinerários Formativos das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), cuja 

organização deve dar-se a partir de quatro eixos estruturantes: Investigação 

Científica; Processos Criativos; Mediação e Intervenção Sociocultural; 

Empreendedorismo. Com isso, almeja-se a melhoria e a ampliação das 

aprendizagens em áreas do conhecimento, e o uso de metodologias para 

propiciar o protagonismo juvenil, bem como oportunizar aos estudantes 

vivenciarem experiências educativas conectadas à realidade 

contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e 

cidadã.  

Da tríade conceitual complexidade, transdisciplinaridade e 

ecoformação à metodologia do PCE 

O PCE “A Fantástica Viagem pelo Mundo dos Jogos” pauta-se nos 

conceitos essenciais de complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação.  

Os dois primeiros se contrapõem “[…] aos princípios cartesianos de 

fragmentação do conhecimento e dicotomia das dualidades […]”. Eles 
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propõem “[…] outras formas de pensar os problemas contemporâneos” 

(SANTOS, 2009, p. 15), sendo indispensáveis à superação da atomização dos 

processos. 

Enquanto que a ecoformação “[...] pode ser definida como a formação 

recebida e construída na origem das relações diretas com o ambiente 

material: os não humanos, os elementos, a matéria, as coisas, a paisagem 

[...]”. Trata-se de uma perspectiva que pode ser mobilizada com a utilização 

de jogos, especialmente quando esse uso valoriza o fortalecimento daquilo 

que Morin (2015) define como bem viver e, portanto, diz respeito ao bem-

estar promovido nas relações intra, interpessoais e com o meio ambiente 

(PINEAU, 2006 apud SILVA, 2008). 

Nessa perspectiva, o jogo vai além da sala de aula tradicional, 

interligando-se através e além das disciplinas ao se apresentar como uma 

instância integradora de saberes e de conhecimentos. Enquanto estimula a 

ligação entre diversas disciplinas, favorece uma prática interdisciplinar; além 

disso, quando facilita essa relação entre as disciplinas, também se 

complementa pela relação com o que está além, através e entre elas e, 

portanto, com a realidade, promovendo um processo transdisciplinar. Esse 

se fortalece quando o uso do jogo se vincula à ecoformação, justamente 

porque as relações estabelecidas com o que está entre, além e através das 

disciplinas assumem um compromisso com a vida. 

Além dessas questões, Haidt (2003) enfatiza que o jogo tem um valor 

formativo porque contribui para a formação de atitudes sociais: respeito 

mútuo, solidariedade, cooperação, respeito às regras, senso de 

responsabilidade, iniciativa, interação e trabalho em equipe. Entende-se, 

assim, que o jogar torna-se um atrativo, uma dinâmica, um recurso eficaz no 

processo de ensino e aprendizagem em qualquer fase escolar. 

Ao se mobilizar por esses conceitos, a metodologia do PCE promove 

mudanças na prática pedagógica e no entorno escolar. Exemplo disso, 

foram as atividades desenvolvidas na Escola Municipal de Educação Básica 

Rodolfo Nickel, situada em Caçador/SC, quando pesquisadores propuseram 

uma ação conjunta entre estudantes e familiares na busca e na confecção de 

brinquedos e de brincadeiras tradicionais. Tal prática, além de valorizar a 

presença da família no ambiente escolar, proporcionou práticas 

pedagógicas sustentáveis e criativas (PIRES et al., 2020). 

Essa metodologia tem uma estrutura formada por dez organizadores 

conceituais. Apesar de se constituírem em partes de um projeto, é na 
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articulação entre elas que se promove o ensino transdisciplinar e 

ecoformador, como pode ser observado na sequência. 

Projeto Criativo Ecoformador “Fantástica viagem pelo 

mundo dos jogos”  

A implementação da metodologia PCE tem como condição 

mobilizadora o pensamento organizador. A partir dele, propõem-se os 

seguintes organizadores conceituais:  epítome, legitimação teórica, 

legitimação prática, perguntas geradoras, metas, eixos norteadores, 

itinerários, coordenadas temporais, avaliação e polinização. 

Pensamento Organizador 

A “Fantástica Viagem pelo Mundo dos Jogos” é a denominação do 

Projeto Criativo Ecoformador – PCE a ser desenvolvido com os estudantes  

do Curso de Magistério da Escola de Educação Básica Professor Balduíno 

Cardoso, uma centenária escola fundada no ano de 1917, juntamente com 

o município de Porto União, localizado no planalto norte catarinense e que 

surgiu como consequência do “Acordo de Limites” entre Paraná e Santa 

Catarina, após a Guerra do Contestado.  O município é separado de União 

da Vitória, Paraná, apenas por uma linha férrea e pelo Rio Iguaçu, formando 

um único núcleo urbano conhecido como “As Gêmeas do Iguaçu”. A Escola 

de Educação Básica Prof. Balduíno Cardoso tem como mantenedora a 

Secretaria de Estado da Educação - SED. 
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Figura 1 – EEB Prof. Balduíno Cardoso 

 
Fonte: arquivo dos autores 

A tradicional escola do Vale do Iguaçu atende atualmente 294 

estudantes, ofertando os seguintes cursos: Ensino Médio; Novo Ensino 

Médio em tempo parcialmente integral; curso de Magistério com habilitação 

em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e Curso de 

Magistério com habilitação em Educação Especial. Os dois últimos cursos 

citados são também muito procurados por moradores das cidades 

circunvizinhas. 

Epítome 

O Epítome do projeto acontecerá com uma ‘viagem’ ao mundo de jogos 

de tabuleiros em oficina de Mancala (Jogo Africano que trabalha muitas 

disciplinas) e outros jogos de tabuleiro promovida em uma parceria com o 

Projeto Fênix, do Município de União da Vitória/PR. Este projeto busca 

contribuir com a população da região sul através de ações educativas e 

metodologias flexíveis, junto às Secretarias Municipais da Assistência Social 

e da Educação, estruturando e organizando ações que colaborem para 

mudar a realidade da população com vulnerabilidades socioeconômicas, 

disponibilizando pessoas capacitadas e com empatia para proporcionar um 

amparo social. 
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Legitimação teórica 

O jogo de Mancala foi selecionado como epítome deste PCE por ser 

uma forma de trabalhar a história e cultura afro-brasileira e por ser uma 

atividade lúdica de origem milenar ainda em prática entre seus povos 

criadores.  

Por meio dos jogos da família Mancala é possível desenvolver a memória 
auditiva, a memória visual e corporal, a imaginação, as funções da linguagem, 
da gestualidade, o conhecimento do meio ambiente, a sensibilidade, a lógica, 
a afetividade, conhecer o patrimônio cultural, o ethos, a ética e a estética, as 
funções sociais, morais e educativas (SÃO PAULO, 2020, p. 19). 

O Mancala representa uma preciosa ferramenta pedagógica que 

favorece o amplo desenvolvimento de diversas habilidades, especialmente 

nas crianças, privilegiando o raciocínio estratégico e também uma formação 

humanística pautada por sua historicidade e sua abertura epistemológica: 

Figura 2 – Mancala 

 
Fonte: https://www.educlub.com.br/mancala-o-que-e-como-se-joga-e-
objetivos/ 

Legitimação prática 

Após a oficina de Mancala e outros jogos de tabuleiros, discutir-se-ão, 

amplamente em sala de aula, diversas possibilidades de trabalhar com esses 

jogos, os benefícios para a aprendizagem das crianças e a  confecção de 

jogos de Mancala pelos estudantes com materiais alternativos que 

promovam a sustentabilidade. Dando sequência ao projeto, articular-se-ão 

palestras e grupos de estudo sobre transdisciplinaridade, ecoformação e 

PCE, visando a contextualizar a prática à teoria e, posteriormente, o retorno 
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à prática com criações de jogos que promovam o uso transdisciplinar e 

ecoformador.  

Pretende-se não somente a utilização dos jogos criados pelos 

estudantes do curso de Magistério em Projetos Educacionais com crianças 

da Educação Infantil e de Anos Iniciais, mas também a exposição dos jogos 

na feira anual do Curso de Magistério, que é um momento de interações dos 

estudantes do curso com inúmeras escolas de Educação Infantil e de Anos 

Iniciais  dos municípios de União da Vitória e Porto União. Espera-se, ainda, 

que se concretize a implementação dos jogos enquanto uma estratégia 

mediadora e facilitadora da aprendizagem nos estágios de regências dos 

estudantes do curso do Magistério. 

Perguntas geradoras 

Quando inovações são pretendidas, é comum surgirem inseguranças e 

questionamentos como: por que é necessário pensar em metodologias 

relacionadas aos PCE na formação de professores? Qual a importância da 

inserção de jogos no processo formativo dos educandos? Quais benefícios 

a criação e a utilização de jogos podem trazer para os estudantes de 

magistério e seus futuros alunos?  Como a oficina de Mancala poderá ser 

vinculada ao currículo do magistério? Como vincular os jogos aos conteúdos 

vivenciados na disciplina de Estágio?  

Além dessas perguntas, sugere-se a proposição de questionamentos 

específicos sobre conhecimentos de diferentes áreas e que podem ser 

vinculados à proposta, bem como sobre a própria realidade local e global, 

estimulando a vinculação do currículo à própria vida. Também, destaca-se 

que novas perguntas poderão surgir durante o desenvolvimento do PCE, já 

que se trata de uma metodologia flexível e aberta a emergências. 

Metas 

Como metas, propõe-se: a confecção de jogos pelos estudantes 

participantes do projeto, visando a sua utilização de forma transdisciplinar e 

ecoformadora nos estágios de regências, em projetos educacionais e, 

principalmente, nas futuras atuações como professores formados do Curso 

do Magistério; a produção de um documentário relatando a experiência. 
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Eixos norteadores 

Da mesma forma que as perguntas e as metas surgem articuladamente 

no planejamento de um PCE, os objetivos se vinculam a elas, pautando uma 

prática transdisciplinar e ecoformadora. Diante disso, o PCE tem como: 

- Objetivo geral: utilizar os jogos como condição mobilizadora de um 

currículo contextualizado e globalmente conectado, visando à formação 

transdisciplinar e ecoformadora de estudantes do Magistério. 

Em relação aos objetivos específicos, sugere-se que os mesmos tenham 

como base o objetivo geral e se aproximem dos componentes curriculares. 

Dessa forma, caracterizarão um planejamento transdisciplinar pautado em 

práticas ecoformadoras. 

Nesse sentido, destaca-se que este PCE está pautado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM, Art. 7 § 2) e se aplicam a 

todas as suas modalidades, como é o caso do curso de Magistério. Desse 

modo,  

O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a 
contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade ou outras formas de 
interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, 
contemplando vivências práticas e vinculando a educação escolar ao mundo do 
trabalho e à prática social e possibilitando o aproveitamento de estudos e o 
reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências pessoais, sociais e do 
trabalho. (BRASIL, 2018, p. 4). 

As DCNEM, a Base Comum Curricular Nacional (BNCC), o Currículo 

Base do Ensino Médio do Território Catarinense e a nova Proposta Curricular 

para o Curso de Magistério, atualmente em construção e reorganização no 

estado de Santa Catarina, estabelecem a base legal que norteia todo o 

trabalho nessa modalidade educativa. 

Em relação aos recursos, o desenvolvimento do projeto não exigirá 

condições que extrapolam a realidade das escolas públicas, pois, para o 

desenvolvimento do mesmo, serão necessários, especialmente, recursos de 

fácil acesso. São exemplos os recursos humanos para a apresentação dos 

jogos de Mancala e palestras, livros e revistas que poderão ser encontrados 

na própria escola, o acesso à internet para pesquisas (algo que a escola já 

possui e disponibiliza aos alunos), recursos digitais como lousa digital, 

projetor, impressoras e outras tecnologias que a escola também possui, 

além de materiais básicos  como cola, tesoura, canetas coloridas, sendo, 

ainda, viabilizada a utilização de materiais recicláveis que podem reduzir o 
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uso de cartolinas, EVA (Etil Vinil Acetato), TNT (Tecido não tecido). 

Coordenadas temporais e itinerários 

O cronograma para início do projeto foi previsto para o mês de agosto 

de 2022, seguindo mensalmente com as atividades já mencionadas, 

incluindo as previstas na polinização. Isso porque pretende-se que a 

proposta estimule a utilização dos jogos de forma transdisciplinar e 

ecoformadora nos estágios de regências, em projetos educacionais e 

principalmente nas futuras atuações como professores formados do Curso 

do Magistério, além da produção de um documentário relatando a 

experiência. 

Avaliação 

A avaliação dos estudantes de Magistério participantes do projeto será 

contínua, passando por diferentes momentos e estratégias, destacando-se: 

a participação nos eventos, a criatividade na criação e na execução de jogos, 

os pareceres de professores de outras escolas que recebem os estagiários, 

entre outras.  

Polinização 

Espera-se que esse projeto possa trazer os benefícios almejados e que 

seja concretizada a proposta de utilização de jogos para uso transdisciplinar 

e ecoformador não somente nos estágios de regências e demais demandas 

do próprio curso de Magistério, mas igualmente possa estar presente no 

cotidiano dos futuros professores como uma forma de conexão entre os 

conteúdos curriculares atendendo às demandas das realidades local e 

global. 

Considerações finais 

Pensar em práticas pedagógicas que superem paradigmas enraizados 

há décadas na educação, formas de aprendizagem descontextualizadas, 
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fragmentadas e disciplinares, não é uma tarefa fácil. Porém, constitui uma 

condição extremamente necessária, ainda mais quando se trata da formação 

de futuros professores da Educação Infantil e de Anos Iniciais, profissionais 

que estarão ‘frutificando’ o que neles foi ‘semeado’. 

Pensando nesse paradigma, o presente PCE se vincula aos conteúdos 

curriculares e às habilidades a serem desenvolvidas na Formação Docente, 

conforme preconiza os Eixos Estruturantes do curso de Magistério presentes 

na BNCC, além de atender à organização curricular proposta nas Diretrizes 

Curriculares do Ensino Médio. Nesse processo, almeja utilizar os jogos como 

condição mobilizadora à formação de um currículo contextualizado e 

globalmente conectado, visando à formação transdisciplinar e 

ecoformadora de estudantes do Magistério. 

A proposta se diferencia da forma atual de trabalhar com os estudantes 

do Curso de Magistério por propor a religação dos saberes. Trata-se de uma 

forma transdisciplinar de trabalhar, que atenda às perspectivas de uma 

educação diferenciada, que provoque mudanças na forma de pensar, de 

viver e de conviver e que atenda às demandas locais e globais da realidade 

em que se está inserido. 

Nesse processo, o presente projeto pode romper com o individualismo 

e a fragmentação, dinamizando práticas pedagógicas transdisciplinares e 

ecoformadoras. São práticas que promovem a interação entre as pessoas, o 

rompimento entre as barreiras existentes entre as disciplinas, a busca pela 

criação de novas formas de contribuir com a aprendizagem e uma nova 

forma de ver e de contribuir com o futuro das novas gerações. 

Nesse sentido, propor mudanças na forma de pensar e de agir dos 

futuros professores de Educação Infantil e de Anos Iniciais, ou melhor, ter a 

possibilidade de constar a polinização deste projeto em suas futuras ações, 

traz a expectativa de que todo o trabalho se mostrou profícuo e de que a 

metodologia do PCE tem seu lugar de referência  na educação, promovendo 

as  transformações necessárias para um mundo cada vez melhor de se viver. 
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Introdução  

O consumo exacerbado sem uma tomada de consciência traz um 

prejuízo significativo e sem precedentes à qualidade de vida de todos os 

seres vivos do planeta. A globalização ou as globalizações (MORIN, 2022) 

trouxeram o impulso das tecnologias como forma de viabilizar a divulgação 

das informações, o avanço nas ciências, entre outros aspectos. De certa 

forma, também, fomentaram o consumismo, criando uma falsa necessidade 

de adquirir bens como se suprissem uma carência que, por vezes, pode ser 

a falta de convivência social.   

Motivar uma atitude ecoformadora para educação do século XXI pode 

ser um diferencial à medida em que a ecoformação promove o cuidado a 

partir de si, do outro e do meio. Dessa forma, estudantes e professores 

tornam-se mais sensíveis e a relação com os seus e com o ambiente passa a 

ser de melhor qualidade por meio de uma educação a partir da vida e para 

a vida, como defende Dewey (1959). 

Em decorrência das mudanças permanentes no Ensino Médio que vêm 

ocorrendo e dentro de uma visão transdisciplinar é necessário adequar-se 

ao novo currículo. Diante disso, as escolas de Educação Básica necessitam 
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passar por transformações que venham ao encontro das novas propostas de 

ensinar e de aprender tão importantes e significativas à formação de um ser 

integral proeminente de uma educação humanizada e planetária. Morin 

(2018) discorre ser necessária uma reforma no pensamento e no ensino, 

opondo-se à fragmentação do conhecimento, e propõe um ensino 

transdisciplinar capaz de formar cidadãos planetários, solidários e éticos, 

aptos a enfrentarem os desafios dos tempos atuais.  

Novas pesquisas apontam sobre a relevância de uma educação que 

abra espaço ao diálogo, colocando o estudante como protagonista do 

processo de aprendizagem. À medida que o processo de aprendizagem 

contempla diferentes áreas do conhecimento a partir da 

transdisciplinaridade e da ecoformação, proporciona-se ao discente 

aprender de forma contextualizada e significativa. Nessa direção, trabalhar 

temáticas como sustentabilidade, consumo consciente, cuidado consigo, 

com o outro e com o meio podem ser um diferencial para uma formação 

integral do Ser.   

Diante de tais mudanças no contexto do Novo Ensino Médio, os 

mestrandos do Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em 

Educação Básica (PPGEB), que atuam em escolas de Educação Básica da 

região de Caçador, Curitibanos e Campos Novos, viram no Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE) a possibilidade de ressignificar saberes e fazeres a partir 

da realidade escolar. Assim, pretende-se desenvolver projetos sustentáveis 

no ambiente educacional, visando à reutilização de materiais recicláveis e à 

aplicabilidade de atividades contextualizadas que aspirem à 

sustentabilidade dentro e fora do ambiente escolar.  

No decorrer das aulas da disciplina de Didática e Metodologia de 

Ensino na Educação Básica do PPGEB da UNIARP, apresentou-se a 

metodologia de projetos, especialmente a do Projeto Criativo Ecoformador 

(PCE), que, conforme seus idealizadores, ou seja, Torre e Zwierewicz (2009) 

descrevem-no como um marco teórico baseado na complexidade, no olhar 

transdisciplinar e ecoformador, “[...] que são a incerteza, a auto-eco-

organização, a interatividade e a intersubjetividade, o caráter dialógico, a 

ecologia da ação, entre outros” (p. 156). Nesse sentido, uma das funções do 

PPGEB é desenvolver estudos que empreendem mudanças voltadas à 

transformação social, além de atender às demandas sociais ou que partam 

de instituições educativas. 

A escola alvo da aplicação desse PCE apresenta lugares ociosos e com 
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múltiplas potencialidades, favorecendo a otimização e a transformação em 

espaços ecoformadores, harmonizando-se com a nova visão do Ensino 

Médio para envolver as Trilhas de Aprofundamento no desenvolvimento do 

PCE. 

Base epistemológica e/ou princípios pedagógicos do PCE 

É imprescindível compreender que o cuidado com o planeta transcorre 

inicialmente pelo zelo consigo, com os outros e com o espaço em que se 

está inserido, pois tudo está interligado. Desse modo, urge esse 

entendimento para garantir a perpetuação da sociedade e de uma educação 

sustentável. Como destacado por Torre e Zwierewicz (2009, p. 61), “Um 

Projeto Criativo Ecoformador” representa um referencial de ensino e de 

aprendizagem baseado na autonomia, na transformação, na colaboração e 

na busca do desenvolvimento integral da pessoa”. 

Em sua obra Boniteza de um Sonho, Gadotti (2003) afirma que: 

O universo não está lá fora. Está dentro de nós. Está mais próximo de nós. Um 
pequeno jardim, uma horta e um pedaço de terra, é um microcosmos de todo 
o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida, processos 
de vida (GADOTTI, 2003, p. 62). 

As atividades de otimização dos espaços escolares visando à 

sustentabilidade podem integrar diversas possibilidades didáticas e práticas 

pedagógicas de forma transdisciplinar e ecoformadora por consentir 

práticas colaborativas. Elas envolvem saberes que podem ser 

compartilhados na escola, na vida familiar dos discentes e na comunidade 

como condições geradoras de mudanças no seu meio social apoiadas pela 

formação de mentes conscientes, valorizando a relação entre o 

conhecimento comum e o conhecimento científico. 

Nesse sentido, a transdisciplinaridade implica no reconhecimento de 

diferentes níveis de realidade e na abertura das disciplinas àquilo que, para 

Nicolescu (2018), está entre elas, além e através delas. É nessa abertura das 

disciplinas que a ecoformação torna-se fundamental à formação de pessoas 

mais conscientes, críticas, atuantes e solidárias com o ecossistema e 

comprometidas com o bem-estar individual e social. 

Para Pineau (2008), uma formação docente a partir da 

transdisciplinaridade se converte em ecoformação, ou seja, uma formação 
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integradora daquilo que está no entorno. Assim, requer, além da articulação 

entre os três níveis de realidade, três eixos complementares: a autoformação 

(relação consigo mesmo), a heteroformação (relação com o outro) e a 

ecoformação (relação com o meio ambiente). É por isso que, para Torre e 

Silva (2015), um sistema educacional que vise a uma cultura de paz e que 

contribua para mudanças significativas nas estruturas sociais, econômicas 

tem na transdisciplinaridade e na ecoformação possibilidades para esse 

processo de metamorfose. 

Sob esse viés, dialogando com Silva (2005), pretende-se reafirmar que 

não se deve mais olhar para o currículo com a mesma inocência que a teoria 

tradicional o compreendia, mas sim entendê-lo sob uma ótica crítica e pós-

crítica, como resultado de disputas de poder haja vista o currículo ser lugar, 

espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, 

viagem, percurso. O currículo é autobiografia, é vida, curriculum vitae: no 

currículo se forja a identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O 

currículo é documento de identidade (SILVA, 2005, p.150). 

Acompanha-se Ferreira (2005) ao entender que a inovação não deve ser 

entendida como um conceito fixo e absoluto, mas sim como algo construído 

por meio da relação com as tradições em um processo de incorporação do 

'novo' ao tradicional/antigo, representando uma futura "tradição inventada". 

Afinal, nessa perspectiva, "[...] os currículos escolares são invenções que, ao 

longo do tempo, se tornam verdadeiras tradições" (FERREIRA, 2005, p. 196). 

O PCE é uma ideia de possibilidades que leva em seu bojo o anseio por 

novas ideias. Outrossim, é fundamental inserir no currículo a relação com o 

lugar que se ocupa, é preciso criar o pensamento de que se é habitante 

desse planeta, sendo ele a casa. Um habitante da Terra só está totalmente 

comprometido com o lugar que ocupa quando é capaz de distinguir as 

atitudes que podem afetar não só a sua vida, mas a vida planetária. 

Proposta de um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) para o 

Ensino Médio 

O PCE sistematizado, nesta seção, propõe-se para ser desenvolvido 

com estudantes do 1° ano, 2° ano e 3° ano do Novo Ensino Médio da Escola 

Estadual de Educação Básica Thomaz Padilha, Distrito de Taquara Verde, 

Caçador - SC. Essa escola foi escolhida estrategicamente por pertencer a um 
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local onde a economia é baseada no extrativismo vegetal, e a agricultura 

também se volta à subsistência. Dessa forma, pensa-se, por meio do projeto, 

tornar possível o acesso ao conhecimento científico e agrícola, não apenas 

pelo mero repasse de saberes, mas como uma forma transdisciplinar e 

ecoformadora de entender a correlação entre escola e vida cotidiana.  

Como epítome do PCE, os estudantes farão um levantamento dos 

espaços ociosos da escola a fim de demarcá-los, seguido do planejamento 

do que poderá ser feito para revitalizá-los. Existem várias possibilidades: 

construção de uma estufa, ornamentação do ambiente externo, plantio de 

mudas frutíferas, horta comunitária e bancos com materiais recicláveis.  

As ideias, contudo, serão propostas e discutidas pelos estudantes a fim 

de que avaliem as condições implicadas na construção para a escolha dos 

que mais se aproximam das possibilidades detectadas. Para tanto, após a 

análise do espaço local, serão realizadas atividades diversas, entre elas rodas 

de conversa, vídeos com depoimentos, documentários, podcasts e 

fotorreportagens, relatórios, obras técnicas e científicas, legitimando 

teoricamente o PCE para que possam tomar decisões pautadas em dados 

concretos e a partir do conhecimento de diferentes alternativas. 

Isso porque, na implantação e no desenvolvimento do PCE, os 

estudantes do Novo Ensino Médio serão os principais atores envolvidos nas 

atividades propostas. Essas ações planejadas vêm ao encontro do Currículo 

Base do Ensino Médio do Território Catarinense (SANTA CATARINA, 2021), 

o qual traz, dentre os eixos estruturantes, o Portfólio de Trilhas de 

Aprendizagem que ressalta a formação integral e a diversidade como 

princípio formativo.  

Dentro da legitimação prática, pretende-se, ao longo do 

desenvolvimento das ações, a realização de visitas técnicas nas estações 

experimentais da Epagri das cidades de Caçador e de Videira para a 

observação de ações sustentáveis, prática além da análise e planejamento 

da revitalização dos espaços ociosos da escola. Essas ações serão vinculadas 

aos conteúdos curriculares e seu desenvolvimento terá como base as 

seguintes perguntas geradoras: 

• Como inserir a ecoformação e a transdisciplinaridade numa 

perspectiva didática capaz de superar os desafios da fragmentação 

dos saberes em busca de uma formação significativa, integral e 

transformadora? 
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• As ações voltadas à sustentabilidade podem contribuir para a 

melhoria dos ambientes e a formação integral dos estudantes? 

• Qual é a real necessidade de ações ecoformadoras e 

transdisciplinares dentro de uma escola que se comporta como 

tradicional? 

• Que caminhos podem ser pensados para o empoderamento da 

autonomia dos estudantes de hoje a partir da vida e para a vida? 

• Quais os saberes essenciais devem existir ao deixar a escola? 

Dentro das metas e das possibilidades de ações a serem 

implementadas, encontram-se em evidência:  

• ocupar os espaços ociosos presentes na escola alvo de estudo, 

transformando-a em um espaço agradável e ecoformador; 

• trabalhar os conteúdos transdisciplinares, resgatando princípios, 

valores e costumes das famílias;  

• assegurar a formação social, cultural, humana, ética e sustentável 

do indivíduo. 

Os eixos norteadores terão como base a Trilha 4 denominada “Eu, Nós 

e Nossas Escolhas: diálogos com a ciência para a transição das sociedades 

sustentáveis” conforme descrito no Currículo Base, no caderno que trata das 

trilhas de aprendizagens (SANTA CATARINA, 2021).  

A partir da vinculação com a Trilha 4, é possível relacionar cada eixo 

com partes do desenvolvimento do PCE e, dessa forma, associar que é 

necessária a análise interior, ou melhor, do eu, para que se possa estabelecer 

relação com a sociedade, em conjunto, através das escolhas na busca da 

transformação da comunidade com as práticas sustentáveis e diálogos com 

o senso comum e a ciência. 
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Figura 1 - Representação da Trilha Currículo Base do Ensino Médio do 
Território Catarinense “Eu, nós e nossas escolhas: diálogo com a ciência 
para a transição de sociedades sustentáveis” 

 
Fonte: Caderno 3 - Portfólio de Trilhas de Aprofundamento adaptado de 
acordo com Trajber (2011).   

Os conceitos de cada um dos componentes curriculares previstos no 

Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense se apresentam na 

Figura 1. O seu estudo tem relação com a complexidade e somente tem 

sentido se for dinamizado a partir de uma perspectiva transdisciplinar e 

comprometida com as iniciativas ecoformadoras. Somente assim, o currículo 

proposto terá sentido em uma educação comprometida com a vida. 

Para implementação do PCE, serão seguidos os seguintes itinerários:  

• observação, análise e desenho do croqui da escola com 

levantamento das áreas a serem ocupadas; 

• seleção das ações a serem desenvolvidas; 

• preparo dos espaços da horta, do relógio biológico, dos pomares 

de árvores frutíferas nativas, jardinagem e embelezamento da 

escola; 

• oficinas sobre alimentação saudável, reaproveitamento de 

alimentos e qualidade de vida; 

• visitas técnicas para conhecer outros projetos com ações 

ecoformadoras e sustentáveis; 
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• atividades práticas de preparo dos espaços, seleção de mudas e 

produção de alimentos; 

• confecção de flyers, infográficos, cadernos de receitas e demais 

materiais de divulgação das ações realizadas; 

• realização de campanhas para arrecadação de materiais a serem 

utilizados nas atividades propostas. 

Em relação às coordenadas temporais, este PCE está previsto para ser 

executado no primeiro semestre letivo do ano de 2023. Já em relação à 

avaliação, será priorizada uma perspectiva contínua e processual, baseada 

em processos teóricos e práticos, dentro das áreas do conhecimento, como 

forma de acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento 

integral das atividades, estando em conformidade com os objetivos 

propostos.  

Na perspectiva da polinização, pretende-se envolver os estudantes e as 

famílias em ações transformadoras e sustentáveis. Os cenários construídos 

colaborativamente servirão de condições polinizadoras, pois oferecerão 

subsídios para manter ativa a proposta do PCE. Nesse sentido, destaca-se 

que os cenários poderão ser utilizados por turmas dos anos subsequentes, 

valorizando uma iniciativa espiralada de vincular conteúdo curricular e 

demandas da realidade.  

Considerações finais 

O PCE propõe processos de ensino e de aprendizagem pertinentes por 

possibilitar uma contextualização integral, multirreferencial e global. Nesse 

sentido, o estudo embasado na transdisciplinaridade e na ecoformação 

contribui para a formação integral, pois considera diferentes dimensões de 

seu desenvolvimento. 

A grande transformação na prática pedagógica com o PCE é 

precisamente isto, isto é, educar a partir de situações reais e que possam 

articular o conhecimento curricular à realidade de cada estudante, 

valorizando o protagonismo na resolução de problemas. Diante dessa 

perspectiva, é perceptível sua utilização na exploração das Trilhas de 

Aprofundamento com a interligação dos componentes curriculares e a 

interação dos estudantes como protagonistas de um processo de cocriação.  

Espera-se que, a partir da metodologia do PCE, promova-se um ensino 
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mais dinâmico, transformador e congruente às necessidades que partam da 

realidade, da vida para a vida. Assim, entende-se que a escola tem um 

importante papel na transformação das pessoas, pois é um espaço que 

propõe modos de compreender, operar, pensar e valorar o mundo. Dessa 

forma, possibilita-se que se construa uma educação ecológica como forma 

de constituir sujeitos de suas histórias, interconectados com seu tempo, em 

suas diversas dimensões e desafios. Ao interagir com o meio onde vivem, os 

estudantes se constituem e constituem conhecimentos.  
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Introdução 

A inserção da criança no espaço educativo pode iniciar desde os seus 

primeiros meses de vida. Para tanto, é necessário existir um ambiente 

preparado para ela, que possibilita seu movimento, o estímulo a sua 

sensibilidade e a interação.  

A organização dos espaços educacionais corresponde a uma situação 

peculiar, visto que cada instituição possui uma maneira distinta de 

estabelecer seus arranjos espaciais. Assim, cada instituição organiza seus 

espaços de acordo com suas necessidades, com os elementos que ali se 

encontram ou que são disponibilizados, bem como relacionando essa 

organização a sua proposta pedagógica.  

Partindo desse pressuposto, deve-se pensar em um local acolhedor, 

que possibilite a exploração, pois “[...] o espaço nunca é neutro. Ele poderá 

ser estimulante ou limitador de aprendizagens, dependendo das estruturas 

espaciais dadas e das linguagens que estão sendo representadas” (HORN, 

2004, p. 35). Por meio de sua organização, aos poucos se iniciam as trocas 

de experiências, sendo essas realizadas entre criança-criança, criança-adulto 

e criança-espaço, além de haver, igualmente, as primeiras amizades, 

tornando-se, então, um ambiente prazeroso.  

Perante essas percepções, cabe à instituição de Educação Infantil 
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proporcionar oportunidades de desenvolvimento integral por meio de 

cenários que possibilitem à criança desenvolver sua imaginação, despertar 

sua curiosidade, estabelecer relações consigo mesma, com o meio e com as 

coisas ao seu redor. Como destaca Sarmento (2007, p. 25), com a “[...] 

institucionalização educativa da infância [...]”, que atinge um número cada 

vez mais significativo de crianças, elas passam boa “[...] parte do seu tempo 

diário em instituições educativas, mesmo antes da idade obrigatória [...]”, 

sendo que isso precisa ser considerado quando se constrói ou reforma uma 

escola.  

Fatos e leis já comprovam que a criança permanece mais tempo na 

escola do que em casa. Esse período que passa na instituição de Educação 

Infantil precisa ser de qualidade, com disponibilização de espaços de 

vivências que promovam o lúdico, o encontro com a natureza e a 

convivência.  

Esses espaços precisam oportunizar a realização de brincadeiras por 

meio das quais crianças conhecem a vida social, compreendem melhor as 

funções sociais e as regras pelas quais os adultos regem suas relações. Em 

cenários ecoformadores, será possível promover e envolver as crianças em 

brincadeiras e interações que colaborem para relações intra e interpessoais 

mais saudáveis e solidárias e promovam um movimento entre o agir e o 

pensar. 

A Educação Infantil [...] é um meio educativo em que a criança extrai, 
experimenta, ajusta e constrói movimentos corporais provenientes da inserção 
e interação num grupo diferente do seu meio familiar, concluo que estas 
instituições são meios privilegiados para o desenvolvimento da autonomia 
corporal e emocional [...] (PARANÁ, 2012, p. 67). 

Tendo em vista a importância do brincar na Educação Infantil, o objetivo 

da proposta apresentada neste capítulo é construir cenários ecoformadores 

para o desenvolvimento integral da criança de 0 a 3 anos de idade em um 

Centro Municipal de Educação Infantil, na cidade de União da Vitória-PR, por 

meio da metodologia de Projetos Criativos Ecoformadores (PCE). Ao 

construir cenários ecoformadores, buscar-se-á possibilitar a ampliação das 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem a 

movimentação ampla e interação com o meio ambiente, além de promover 

a ampliação das potencialidades e habilidades a partir de suas descobertas.  

Durante as aulas na disciplina de Didática e Metodologia de Ensino, na 

Educação Básica do Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB), da 
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Universidade Alto Vale Rio do Peixe (UNIARP), apresentou-se a metodologia 

do PCE. Um dos papéis do PPGEB é desenvolver pesquisas que promovam 

a transformação pedagógica, cultural, social, além de atender demandas 

que partam da realidade local e a metodologia do PCE tem contribuído para 

esse processo.   

O CMEI em questão apresenta muitos lugares com múltiplas 

potencialidades, favorecendo a organização de espaços de interações e de 

brincadeiras, motivados pelas perspectivas da criatividade e da 

ecoformação. Nele, atendem-se 65 crianças com a faixa etária de 0 a 3 anos 

em período integral. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, requer 

atenção especial para a garantia do desenvolvimento integral das crianças 

desde as primeiras idades. As práticas realizadas no contexto da Educação 

Infantil são amparadas por diversos documentos, os quais norteiam o seu 

fazer, apresentando também concepções fundamentais que ajudam o 

docente a pensar o seu fazer pedagógico. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 6) apontam que 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela 
disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 
idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições 
ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, 
observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e 
suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura. 

Quanto ao brincar, essa ação pode ser considerada inata das crianças, 

as quais a realizam sem que antes alguém as tenha ensinado e a partir disso 

criam hipóteses e estabelecem relações. A brincadeira torna-se de extrema 

necessidade à constituição integral da criança, visto que, nos documentos 

de orientação da Educação Infantil, destaca-se a aprendizagem como uma 

de suas consequências. Conforme as DCNEI “[...] as práticas pedagógicas 

que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como 

eixos norteadores as interações e a brincadeira [...].” (BRASIL, 2009, p. 25, 

grifo nosso).  

O brincar e o aprender estão interligados sendo complementares à 

formação integral   

Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se 
constituam como sujeitos em um ambiente em contínua mudança, onde ocorre 
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constantemente recriação de significados, condição para a construção por elas 
de uma cultura de pares, conjunto relativamente estável de rotina, artefatos, 
valores e interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com 
companheiros de idade. ao brincar com eles, as crianças produzem ações em 
contextos sócio-histórico-culturais concretos que assegurem a seus integrantes, 
não só um conhecimento comum, mas a segurança de pertencer a um grupo e 
partilhar da identidade que o mesmo confere a seus membros (OLIVEIRA, 2011, 
p. 140). 

A metodologia dos PCE nasce como uma das possibilidades para 

aproximar currículo e realidade e articular teoria e prática, mobilizando, 

conforme afirmam Torre e Zwierewicz (2009), uma educação a partir da vida 

e para a vida. Para os autores, “Um Projeto Criativo Ecoformador representa 

um referencial de ensino e de aprendizagem baseado na autonomia, na 

transformação, na colaboração e na busca integral da pessoa” (p. 155). 

Ao valorizar práticas ecoformadoras, o PCE reitera o valor do conceito 

de ecoformação, “[...] como a formação recebida e construída na origem das 

relações diretas com o ambiente material: os não humanos, os elementos, a 

matéria, as coisas, a paisagem [...]” (PINEAU, 2006, p. 1 apud SILVA, 2008, p. 

97). 

Em síntese, o conceito de ecoformação requalifica a Educação Ambiental como 
Formação Humana Permanente. Do mesmo modo, amplia a dimensão 
teleológica da Educação Permanente na medida em que a entende não apenas 
como um processo educativo de formação para o trabalho, mas como um 
processo mediador da relação do homem com seu ambiente social e natural 
(SILVA, 2008 p. 101). 

Ao abranger o tema ecoformação, percebe-se um enorme entorno de 

condições e de conhecimentos que se podem articular na formação integral 

da criança de 0 a 3 anos. Tendo em vista que a criança aprende como um 

todo, corpo-movimento-sentidos-espaços, observa-se que essas dimensões 

não se desvinculam na construção da aprendizagem e no seu 

desenvolvimento. Para que esse desenvolvimento se efetive, os espaços na 

Educação Infantil são extremamente importantes.  

O Projeto Criativo Ecoformador – PCE: meus lugares 

preferidos 

Abrangendo estudo e pensamentos acerca de novas metodologias de 
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trabalho em que a visão de fragmentação de conteúdos torna-se obsoleta, 

percebe-se o PCE enquanto uma forma inovadora que pode trazer visões de 

um novo modo de trabalho significativo à criança. Seus pressupostos 

teóricos e organizadores conceituais são priorizados neste estudo com o 

objetivo de compartilhar uma perspectiva metodológica que tem 

colaborado para estimular mudanças no contexto educacional e para além 

dele. E sendo a Educação Infantil a primeira etapa da educação básica, por 

que não se inicia com essa metodologia já na Educação Infantil?  

O desenvolvimento do PCE sistematizado na sequência acontecerá no 

CMEI Herbert Presceliano Woehl, localizada no Bairro Limeira, na área 

urbana do Município de União da Vitória-PR. A instituição conta com 21 

colaboradores – professores, funcionários, estagiários, direção, que se 

dedicam às 65 crianças de 0 a 3 anos de idade matriculadas em período 

integral.  

Considerando o comprometimento do quadro de pessoal da 

instituição, a efetiva participação da comunidade escolar externa, o PCE 

poderá gerar um movimento de cocriação. Além disso, pelas demandas 

sociais da comunidade, cuja base econômica de boa parte das famílias 

centra-se na coleta de materiais recicláveis, o PCE poderá valorizar a 

importância das atividades dessas famílias e mobilizar condições para a 

melhora da coleta e do armazenamento do resíduo comercializado por elas.  

Epítome 

O PCE será iniciado com a apresentação da proposta preliminar na 

E.E.B. Aninha Pamplona Rosa 2019, Gaspar – SC. Com a apresentação da 

proposta preliminar, pretende-se a participação efetiva das crianças na 

elaboração do definitiva do PCE.  

Nesse processo, dar-se-á uma análise do espaço atual. De modo 

semelhante, serão levantados possíveis cenários ecoformadores a serem 

construídos de forma colaborativa, bem como nomes que os referidos 

espaços poderão ter.  

Em um segundo momento, será oportunizado o acesso a um vídeo 

“Lúdico/Explicativo”, contendo etapas do PCE e possibilidades para 

transformação dos espaços durante seu desenvolvimento. Nesse momento, 

será destacada a possibilidade de participação efetiva no planejamento e na 
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construção dos cenários, valorizando especialmente as interações e as 

brincadeiras.   

[...] de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes da práticas 
pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, 
experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de 
conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os 
adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização 
(BRASIL, 2009, p. 37). 

Por isso, promover-se-ão atividades diversificadas para que as crianças 

identifiquem materiais e espaços preferidos, visando à futura construção de 

diversos cenários ecoformadores.  

Legitimação teórica  

Partindo desse pressuposto, entende-se a importância do convívio com 

a natureza na infância, o brincar livre ajuda a promover a criatividade, 

desenvolve a autoconfiança, a capacidade de escolha e de tomada de 

decisões. Isso sem falar nos benefícios através das interações com o meio, 

consigo e o outro, o que estimula no desenvolvimento da sensibilidade, 

como encantamento, empatia, humildade e senso de pertencimento. 

Por isso, será oportunizado o acesso a livros de literatura com histórias 

envolvendo a natureza. As crianças também terão acesso a documentários, 

histórias em quadrinhos, desenhos e músicas infantis, além de outros 

recursos lúdicos fundamentais ao desenvolvimento integral.  

Legitimação prática  

O distanciamento atual entre as crianças e a natureza emerge como uma 

importante crise deste tempo. Especialmente no contexto urbano,  

[...] o mundo natural tem deixado de ser visto como elemento essencial da 
infância. As consequências são significativas: obesidade, hiperatividade, déficit 
de atenção, desequilíbrio emocional, baixa motricidade - falta de equilíbrio, 
agilidade e habilidade física [...]. Além destas, diversas consequências menos 
reconhecidas também fazem parte desse cenário (BARROS, 2018, p. 14). 

Por isso, o PCE pretende assegurar às crianças o acesso e a convivência 

na natureza, além da disponibilização de materiais não estruturados para 
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que possam explorar em sala de aula. São atividades que vão desde uma 

campanha de doação de mudas de plantas e de materiais recicláveis à 

escolha do tipo de espaço, elaboração proposta e sua construção. Essa 

proposta favorece o sentimento de pertencimento, estimulado por uma 

consciência de que cada um é parte integrante do meio. Essas atividades 

envolvem: 

• exploração e transformação de espaços externos com utilização de 

elementos da natureza e de materiais derivados de produtos 

industrializados; 

• participação das crianças para a escolha dos espaços e do nome 

de cada lugar; 

• envolvimento das famílias para a coleta de materiais a serem 

utilizados no projeto; 

• colaboração da merendeira na construção da horta e utilização das 

hortaliças na alimentação das crianças; 

• envolvimento das famílias para a coleta de materiais a serem 

utilizados no projeto. 

Perguntas geradoras  

As perguntas da sequência serão lançadas às crianças nas primeiras 

etapas do PCE: 

• Qual é o objetivo na revitalização dos espaços externos? 

• O que será construído nos espaços externos? 

• Esse espaço contemplará todas as crianças? 

• Quais materiais serão necessários para promover esta 

transformação? 

• De que forma posso ajudar a cuidar desses espaços? 

• Qual será o nome desses espaços? 

Metas 

O PCE prevê como principais metas: criação de espaços e de ambientes 

dentro de uma proposta criativa, sustentável e lúdica, na qual a criança possa 

sentir-se segura ao explorar os ambientes e, da mesma forma, possa se 

desenvolver integralmente. São possibilidades: a construção de uma casa 
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infantil, a construção do parque de pneus, a criação da horta coletiva e 

canteiro de chás. 

Eixos norteadores 

No Quadro 1, registram-se os objetivos do PCE. Enquanto o objetivo 

geral demonstra a ação e sua relação com o que se prioriza na Educação 

Infantil, bem como a intencionalidade do projeto, os específicos conectam o 

PCE aos campos de experiência, priorizando condições destacadas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC): 

Objetivo geral Objetivos específicos 

Construir com as 
crianças cenários 
ecoformadores que 
colaborem para seu 
desenvolvimento 
integral, por meio da 
participação efetiva 
em atividades que 
priorizem interações 
e o brincar. 

- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-
se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 
atividades de diferentes naturezas; 
- (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, 
objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de 
faz de conta, encenações, criações musicais, festas; 
- (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades 
de manipulação - (argila, massa de modelar), explorando 
cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais; 
- (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc.); 
- (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

Fonte: dos autores (2022). 

Para o desenvolvimento do PCE, serão necessários materiais utilizados 

rotineiramente na instituição, bem como: parcerias com a comunidade 

escolar e com empresas do município e universidades; objetos doados pelas 

famílias; materiais recicláveis. 

Itinerários 

Entre os itinerários, preveem-se as seguintes atividades: construção de 

brinquedos com materiais alternativos; participação da família na coleta 

desses materiais; atuação dos professores na construção dos espaços e dos 

brinquedos; envolvimento das crianças na pintura e na escolha de materiais; 

utilização de materiais alternativos para potencializar seu uso. 
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Avaliação emergente  

A avaliação tem como foco o desenvolvimento integral. Por isso, será 

realizado um acompanhamento permanente das crianças com especial 

atenção a condições que potencializam o desenvolvimento das crianças. As 

constatações   

Polinização 

A própria transformação de espaços em cenários ecoformadores 

construídos por meio de um processo de cocriação estabelece a condição 

polinizadora do PCE. Além de poderem ser utilizados em anos 

subsequentes, os cenários ecoformadores servirão de referência para 

criação de espaços nas residências dos estudantes caso exista interesse e 

condições, bem como em outras instituições que querem desenvolver 

práticas pedagógicas transformadoras. 

Considerações finais 

Entre os resultados do desenvolvimento do PCE proposto, espera-se 

que ocorram mudanças no planejamento do ensino, sobretudo no sentido 

de se tornar as práticas pedagógicas mais colaborativas e convergentes às 

perspectivas da transdisciplinaridade e da ecoformação. Da mesma forma, 

espera-se a transformação do espaço escolar a partir da construção de 

cenários ecoformadores e de sua exploração para o atendimento do 

objetivo da Educação Infantil, que é o de promover o desenvolvimento 

integral.    

Além disso, espera-se que o PCE de entusiasmo criador, um “novo e 

contínuo começo” para os profissionais pertencentes ao CMEI, visando ao 

comprometimento e à valorização dos novos espaços, bem como à  

colaboração para a transformação da prática pedagógica. Nesse sentido, 

pretende-se que as atividades propostas valorizem o potencial de cada 

criança e as ações pedagógicas ecoformadoras se fortaleçam como práticas 

comprometidas com as pessoas e seu entorno.  
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Introdução  

Este capítulo objetiva sistematizar o produto educacional Projeto 

Criativo Ecoformador Biblioteca dos Sonhos. O projeto desenvolveu-se em 

2021 com os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Professora Maridalva de Fátima Palamar, da Rede Municipal de Ensino de 

União da Vitória, Paraná. O estudo proposto vincula-se a uma pesquisa-ação 

de abordagem qualitativa desenvolvida no Mestrado Profissional em 

Educação Básica (PPGEB) da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP) de Caçador, Santa Catarina. 

Essa pesquisa-ação resultou na dissertação Estratégias 

transdisciplinares e ecoformadoras de leitura, interpretação e produção 

textual vinculadas à cocriação de uma biblioteca sustentável (MATIAS, 

2021a), defendida em 2021. O objetivo da pesquisa envolveu o 

desenvolvimento de um projeto de ensino com base na metodologia dos 

Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), vinculando, durante um processo 

de cocriação de uma biblioteca sustentável, conteúdos curriculares do 5° 

ano do Ensino Fundamental a estratégias transdisciplinares e ecoformadoras 

de leitura, de interpretação e de produção textual.  
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O planejamento preliminar da intervenção previa o desenvolvimento do 

PCE com a participação presencial dos estudantes na escola em todas as 

etapas. Contudo, em decorrência da pandemia da covid-19, o projeto 

iniciou enquanto os estudantes estavam isolados em suas residências e, 

posteriormente, contou com momentos híbridos, com rodízios para 

possibilitar a participação presencial de equipes reduzidas. Trata-se, 

portanto, de uma pesquisa-ação que requisitou vários ajustes, o que, no 

entanto, não impediu o alcance de seus objetivos. 

Além dos princípios pedagógicos que norteiam o produto educacional 

resultante da pesquisa, este capítulo sistematiza condições metodológicas 

que tornaram o estudo possível. Também apresenta fragmentos do produto 

educacional, incluindo algumas atividades desenvolvidas com os estudantes 

e a comunidade escolar.  

Espera-se que este texto possa colaborar para mobilizar cada vez mais 

docentes a desenvolverem propostas comprometidas com demandas locais 

e globais. Ele se constitui, portanto, como uma estratégia de polinização que 

conta com o agrupamento de letras, palavras e frases para gerar 

possibilidades de ensino e de aprendizagem contextualizadas e 

planetariamente conectadas. 

Princípios pedagógicos do produto educacional 

A sociedade tem passado por transformações cada vez mais aceleradas, 

e os impactos desses processos afetam diretamente a educação. Em 

decorrência disso, práticas pedagógicas isoladas do contexto e globalmente 

desconectadas deixam de fazer sentido, requisitando mudanças nos 

paradigmas educacionais e nas abordagens de ensino.  

No caso do produto educacional aqui sistematizado, essas demandas 

exigiram que os princípios pedagógicos norteadores de sua elaboração 

considerassem: a ênfase em uma educação complexa, a valorização do 

pensamento complexo e o estímulo a práticas pedagógicas 

transdisciplinares e ecoformadoras.  

A opção pela educação complexa se justifica por essa se constituir em 

uma abordagem de ensino que propicia a “[…] reflexão e a ação de resgatar 

a nossa essência e a nossa humanidade, acenando com novas perspectivas 

de resistência, emancipação e felicidade” (PETRAGLIA, 2008, p. 35). Ela 
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supera, portanto, perspectivas educacionais que, para a autora, cindem as 

relações entre tempo e história e também entre ciência e ser humano, 

acirrando “[…] o individualismo e, com ele, o isolamento do sujeito” (p. 32).  

A educação complexa diferencia-se de outras abordagens de ensino 

“[...] por incorporar problemas e potencialidades do século XXI nos 

processos de ensino e aprendizagem e estimular soluções pautadas nas 

demandas locais/globais” (ZWIEREWICZ et al., 2019, p. 117). Esse processo 

se dinamiza quando existe uma valorização do pensamento complexo, ou 

seja, o pensamento que é capaz, segundo Morin (2019), de compreender a 

multidimensionalidade dos fatos justamente por não se tratar de um 

pensamento reducionista, mutilado. Assim sendo, “[...] Trata-se de um 

pensamento que integra os diferentes modos de pensar, opondo-se a 

qualquer mecanismo disjuntivo” (PETRAGLIA, 2013, p. 16). 

O pensar complexo se dinamiza quando as escolas priorizam práticas 

pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras. Transdisciplinares porque 

consideram o que, segundo Nicolescu (2018), está entre as disciplinas, 

através e além delas. Ecoformadoras porque, ao proporcionar aquilo que 

Silva (2008, p. 102) define como contato formador com as coisas, com os 

objetos e com a natureza, colaboram para a conexão de “[…] outras ligações, 

em especial das ligações humanas”. 

Enquanto o pensamento complexo e a transdisciplinaridade “[…] 

aparecem como duas formas de pensamento atual, agrupados à busca de 

uma perspectiva integradora do conhecimento e da realidade como reação 

a uma visão atomizante e fragmentada” (ESPINOSA MARTINEZ, 2014, p. 46), 

a educação complexa e a ecoformação colaboram com um movimento que 

prioriza o bem viver anunciado por Morin (2015). Trata-se, portanto, de 

princípios pedagógicos que vão além do compromisso de proporcionar 

condições aos estudantes para que se apropriem dos conteúdos 

curriculares, pois discutem também demandas locais e globais com vistas a 

realizar ações comprometidas com seu atendimento. Nesse processo, 

consolida-se uma perspectiva que não se limita ao saber e ao fazer, pois 

vincula à educação a responsabilidade em relação à formação de um “ser” 

comprometido com o bem viver tanto individual como social e ambiental.  

Desse modo, optou-se por utilizar na intervenção realizada na pesquisa 

a metodologia de ensino dos PCE. Proposta por Torre e Zwierewicz (2009), 

a metodologia em comento foi publicada na obra Uma escola para o século 

XXI: Escolas Criativas e resiliência na educação. Ela se constitui como uma 
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alternativa metodológica ancorada “[...] na vida, estimulando que os 

docentes e estudantes possam ir ‘além da reprodução’ de conhecimentos e 

‘além da análise crítica da realidade’ [...]” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 166). Nesse 

processo, “[...] viabiliza um ensino que aproxima o individual e o coletivo, 

possibilitando ao aluno encontrar-se em meio à complexidade do mundo e 

atuar sobre ela movido por uma consciência planetária [...]” (VENTURA; 

VASCONCELOS, 2021, p. 117). 

Metodologia da pesquisa utilizada na elaboração do 

produto educacional 

Por se tratar de um estudo com intervenção, priorizaram-se a pesquisa-

ação e a abordagem qualitativa. Essas alternativas possibilitaram o 

acompanhamento da intervenção proposta que, inicialmente, constituiu-se 

por um PCE que já vinha sendo desenvolvido e que articulava o conteúdo 

curricular do 4° ano do Ensino Fundamental à elaboração de um projeto 

para uma biblioteca sustentável. A partir da aprovação da pesquisa pelo 

Comitê de Ética da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Parecer n. 

4.698.602, de 7 de maio de 2021, o PCE passou a ser articulado ao conteúdo 

do 5° ano do Ensino Fundamental.  

Destaca-se, ainda, que o PCE, preliminarmente desenvolvido no  4° ano, 

elaborou-se durante a disciplina de Didática e Metodologia de Ensino na 

Educação Básica, ofertada pelo PPGEB/UNIARP em 2020, sendo retomado 

na disciplina de Formação Docente, Transdisciplinaridade e Ecoformação na 

Educação Básica para constituir um relato de experiência em um artigo 

submetido a um dossiê sobre a metodologia dos PCE. Na versão definitiva, 

o PCE foi reestruturado para atender tanto àss demandas indicadas pelos 

estudantes participantes como às decorrentes da pandemia, especialmente 

a mudança do ensino presencial para o remoto e para o híbrido.  

Participaram da pesquisa 25 estudantes matriculados no 5º ano da 

Escola Professora Maridalva de Fátima Palamar. A seleção dos estudantes 

deu-se de acordo com os seguintes critérios: matrícula no 5º ano do turno 

matutino da escola lócus da pesquisa, apresentação do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) devidamente assinado pelos 

responsáveis e apresentação de termo assinado pelo próprio estudante. 

Os dados foram coletados por meio de questionário, análise 
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documental e entrevista. Cada uma dessas opções possibilitou a coleta no 

início, durante e ao final da pesquisa.  

Para atender aos preceitos éticos, a pesquisa se comprometeu com o 

uso dos seguintes documentos: Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para adultos e também para menores; Termo de uso de 

imagem; e Declaração entre instituições participantes. Além disso, a 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do 

Paraná (UNESPAR), Parecer n. 4.698.602, de 7 de maio de 2021. 

Fragmentos do Produto Educacional  

Com os ajustes na proposta preliminar devido à pandemia, a 

intervenção realizada na pesquisa e que culminou no produto educacional 

aqui sistematizado efetivou-se em quatro etapas: 

- Etapa I: envolveu o levantamento de dados para a elaboração do 

projeto da biblioteca, com o compartilhamento de ideias sobre como 

poderia ser o cenário, incluindo desenhos e maquetes com sugestões, 

atividades de divulgação do projeto na comunidade e outras ações 

vinculadas a diferentes componentes curriculares, as quais se deram, 

integralmente, na modalidade remota, atendendo a normas decorrentes da 

pandemia causada pelo Sars-CoV-2.  

- Etapa II: abrangeu diversas atividades transdisciplinares e 

ecoformadoras, articulando conteúdos de diferentes componentes 

curriculares. Igualmente realizadas remotamente, tais ações se relacionaram 

diretamente com os temas abordados no PCE, isto é, como o 

desenvolvimento sustentável e a reutilização de produtos. Assim, 

valorizaram-se o conhecimento pertinente e o estímulo a iniciativas que 

envolvessem a mobília e outras demandas relativas à organização do espaço 

e à disponibilização de um acervo bibliográfico. 

- Etapa III: consistiu, efetivamente, na organização da biblioteca com a 

arrecadação de recursos, construção da mobília e coleta do acervo. Essa 

etapa, realizada no formato híbrido, contou com a participação de 

estudantes, docentes, pais e outros membros da comunidade escolar 

interna e externa que se envolveram na confecção de almofadas e de 

cortinas, na pintura de paredes, de estantes, de mesas e em outras ações 

detalhadas neste documento.  
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- Etapa IV: correspondeu à polinização da iniciativa, que divulgou o 

projeto buscando valorizar todos os que com ele colaboraram, desde a 

projeção até a execução. Entre as alternativas para disseminar essa 

experiência, destaca-se a confecção de um livro que apresenta a memória 

de constituição do acervo da biblioteca, com registros de ações realizadas 

no desenvolvimento do PCE. Além disso, o próprio espaço, a mobília e o 

acervo da biblioteca constituem recursos de polinização do PCE, pois 

possibilitarão a continuidade de outras ações sustentáveis relacionadas 

tanto à leitura, à produção e à interpretação textual como a outras atividades 

articuladas aos diferentes componentes curriculares.  

No desenvolvimento da intervenção, consideraram-se os organizadores 

conceituais do PCE: epítome, legitimação teórica, legitimação prática, 

perguntas geradoras, metas, eixos norteadores, itinerários, coordenadas 

temporais, avaliação emergente e polinização. 

Para o epítome PCE, uma moto circulou pela comunidade conduzida 

por um mãe caracterizada como a personagem Emília do Sítio do Pica-Pau 

Amarelo. Com o objetivo de difundir a iniciativa e, ao mesmo tempo, 

estimular a leitura, ela sugeriu obras e leu ao microfone trechos de livros de 

literatura infantil.  

A legitimação teórica embasou-se em variados materiais de pesquisa e 

recursos para os estudantes. Considerando a realidade desses, utilizaram-se 

não apenas materiais de uso regularmente, mas também outros 

selecionados especialmente para o desenvolvimento do projeto, ou melhor: 

livros de literatura que abordam diretamente o tema do meio ambiente, 

vídeos sobre a realidade planetária e a necessidade de ações sustentáveis, 

vídeos sobre sustentabilidade etc.  

A legitimação prática envolveu macroatividades, entre elas: a realização 

de uma pesquisa, a coleta de desenhos e outras formas nas quais os 

estudantes pudessem expor suas ideias sobre o cenário a ser construído 

(Figura 1);  

a confecção, com a comunidade, de mobília feita de material reutilizável para 

ser disponibilizada na biblioteca; e a organização do acervo da biblioteca 

com a contribuição da comunidade escolar. 
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Figura 1 – Sugestões para a biblioteca 

Fonte: Matias (2021a, 2021b). 

O PCE envolveu também a confecção de ecobags, a exploração de 

obras da literatura infantil, o incentivo à construção de composteiras nas 

residências dos estudantes, a confecção de boneco ecológico etc. É 

importante ressaltar que cada uma  

das atividades envolveu diversos componentes curriculares, tais como: arte, 

história, língua portuguesa, ciências, matemática (Figura 2). 

Figura 2 – Conteúdos curriculares vinculados ao PCE 

 
Fonte: Matias (2021a, 2021b). 

A terceira etapa do PCE consistiu, de forma efetiva, na organização da 

biblioteca. Ela ocorreu em formato híbrido e isso possibilitou a participação 

de equipes reduzidas, que contaram com estudantes e responsáveis, 

membros da comunidade, a pesquisadora e outros profissionais da escola. 
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Durante esse período, construíram-se bancos e estantes, confeccionaram-se 

almofadas e cortinas (pelas avós dos estudantes), realizou-se a pintura do 

local (com a ajuda de alguns pais), assim como se organizaram os livros, que 

foram alocados no novo ambiente ainda em processo de construção.  

Figura 3 – Organização da “Biblioteca dos Sonhos” 

 

 
Fonte: Matias (2021a, 2021b). 

Com a Biblioteca dos Sonhos concluída, chegou o momento de 

desfrutar do local. Para isso, mesmo não existindo a possiblidade de se 

utilizar a biblioteca com todos os estudantes da turma ao mesmo tempo, em 

virtude da pandemia, mostrou-se viável o envolvimento de cada um com um 

conjunto de atividades que articulou os conteúdos curriculares e as 

demandas das realidades local e global. Além disso, a participação dos 

estudantes, durante o desenvolvimento da proposta, comprovou que, 

mesmo em diferentes formatos de aula (remoto e híbrido), é possível 

dinamizar um processo de cocriação. 

A polinização se dá a partir das possibilidades de atividades que o 

próprio espaço desenvolvido oferece, pois possibilita tanto a continuidade 

das ações sustentáveis relacionadas à leitura, à produção e à interpretação 

textual como outras que possam ser criadas ou difundidas no local, as quais 

podem manter vínculos com os diferentes componentes curriculares. A 
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divulgação do produto educacional desenvolvido também se constituiu 

como uma estratégia de polinização, podendo servir de referência para 

iniciativas em diferentes instituições de ensino que queiram aproximar a 

criação de cenários ecoformadores às atividades rotineiramente realizadas no 

decorrer do ano letivo.  

Na avaliação do desenvolvimento do Projeto Criativo Ecoformador 

Biblioteca dos Sonhos, realizada por meio de entrevista com os estudantes, 

as respostas evidenciaram a relevância da iniciativa. Isso pode ser observado 

no relato de um dos estudantes: “[...] ajudou bastante, porque, quando 

começava a ficar triste por não poder sair de casa, um colega de sala me 

mandava mensagem para [...] ajudar com mais ideias e isso me fazia 

esquecer dos momentos ruins da covid-19”. Outro estudante registrou: “[...] 

aprendi na prática a entender as horas com o relógio para ver o tempo que 

leva a germinação, dias, semanas e meses; antes fazia no caderno, mas não 

entendia muito bem”. 

Considerações finais 

As transformações do mundo influenciam diretamente no contexto 

escolar, desafiando as escolas a redimensionarem as práticas pedagógicas 

para que essas possam contribuir na formação de pessoas as quais 

construam uma realidade mais solidária e sustentável. Para tanto, muitas 

instituições precisam ainda se distanciar de uma perspectiva de ensino 

fragmentada e descontextualizada para fazer uma imersão em iniciativas 

transdisciplinares e ecoformadoras.   

Para esse processo, consideram-se determinantes pesquisas com 

intervenção, fortalecendo, assim, a relação entre a Educação Básica e o 

Ensino Superior. Isso ocorre porque essas pesquisas podem se aproximar de 

demandas locais sem subestimar as emergências globais, colaborando para 

que as práticas pedagógicas se conectem a essas necessidades, o que 

facilita a formação de pessoas comprometidas com soluções para os 

problemas enfrentados enquanto se apropriam dos conteúdos curriculares.   

O Projeto Criativo Ecoformador Biblioteca dos Sonhos constitui um 

exemplo de que práticas com essa perspectiva são viáveis. Ainda que seu 

planejamento tenha passado por mudanças em decorrência da pandemia, 

essas contingências motivaram muitas aprendizagens e demostraram o valor 

de processos de cocriação. 



76 
 

 

Disponibilizado na íntegra no EduCAPES, portal de objetos 

educacionais abertos à exploração por profissionais da Educação Básica e 

Superior (https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/699942), espera-se 

que este produto educacional possa inspirar novas iniciativas. Por isso, este 

capítulo pretende ser uma estratégia de polinização para mobilizar a 

reinvenção da prática pedagógica.  
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Introdução  

O presente capítulo resulta de uma investigação realizada no contexto 

da gestão pedagógica de Cursos Técnicos de Nível Médio, inicialmente 

pensado e problematizado em uma das unidades do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), do Estado do Paraná, a saber, a Unidade 

do Município de União da Vitória. Um dos primeiros fatores que despertou 

o interesse em tal temática voltou-se à necessidade da elaboração de uma 

proposta formativa de preparação para os docentes ingressantes do SENAC.  

Hodiernamente, o mercado de trabalho passou a demandar 

trabalhadores mais criativos, conectados e proativos. Isso alterou, 

igualmente, a forma como as escolas técnicas passaram a olhar para o 

processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, para a formação 

de seus docentes. No tocante à oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio, o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC é uma importante 

instituição no país para a formação de profissionais para o comércio de Bens, 

Serviços e Turismo. Nesse sentido, com o objetivo de contribuir para a 

gestão pedagógica de Cursos Técnicos de Nível Médio, esta pesquisa, de 

caráter exploratório, documental e bibliográfico, subsidiada pela 
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abordagem qualitativa, pautou-se na coleta de dados, para posterior análise, 

junto a Pedagogos/Técnicos de Educação Profissional e Tecnológica do 

SENAC-PR, por meio de questionários, a fim de compreender quais as 

demandas formativas mais urgentes para os docentes ingressantes na 

instituição. A partir dos resultados obtidos, elaborou-se um Programa de 

Formação, comedido por um dos principais dos alicerces deste estudo: as 

concepções e os princípios do referencial pedagógico da instituição - O 

Modelo Pedagógico SENAC (MPS), que é pautado na formação humana e 

no desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. 

O trabalho do Pedagogo frente ao Referencial Pedagógico 

do Senac 

As recentes mudanças na sociedade passaram a exigir um novo perfil 

profissional. Essas demandas são também preocupação do Senac, pois seu 

intento é formar alunos com as competências necessárias para o mercado 

de trabalho e para a vida em sociedade. 

Como a instituição possui uma metodologia diferenciada, denominada 

Modelo Pedagógico Senac-MPS, nota-se a necessidade de constante 

reanálise dos processos pedagógicos, o que ocorre frequentemente com 

capacitações e programa de bolsas ofertadas pelo SENAC para os docentes 

da instituição.  

Não obstante, além de toda a mobilização realizada pela instituição com 

vistas a apoiar o docente em seu planejamento e atuação em sala de aula, o 

pedagogo que, no Senac atua no cargo de Técnico de Educação Profissional 

e Tecnológica, possui um papel fundamental de acolhida, ambientação e 

apoio a esse docente a fim de mitigar ou de suprimir esses desafios.  

Por sua vez, os Princípios Educacionais do SENAC são articulados a 

partir das concepções pedagógico-filosóficas e demonstram a percepção da 

instituição sobre os aspectos centrais da prática educativa e orientam a 

formação educacional, estando essa relacionada à missão institucional de 

educar para o trabalho. As Marcas Formativas derivam dos Princípios 

Educacionais e são características evidenciadas e incorporadas pelo aluno 

ao longo do processo de aprendizagem como a) o domínio técnico-

científico, b) a visão crítica e c) a atitude empreendedora, sustentável e 

colaborativa, que o diferencia dos demais profissionais no mundo do 
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trabalho.  

Desse modo, vale destacar que os Modelos Curriculares são compostos 

por dois formatos de Unidades: Unidades Curriculares, que desenvolvem 

competências com indicadores de avaliação e de elementos de 

competência, os quais servem enquanto parâmetro para o planejamento das 

situações de aprendizagem; e Unidades Curriculares de natureza 

diferenciada, que visam à articulação dessas competências como o Projeto 

Integrador, a Prática Profissional e o Estágio Profissional Supervisionado, 

dentre outros. Por sua vez, os Referenciais de Avaliação da instituição 

preveem diferentes procedimentos e instrumentos de avaliação, devendo, 

assim, permear as situações de aprendizagem com vistas ao 

desenvolvimento das competências (unindo conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores), com caráter processual e contínuo, atendendo as funções 

diagnóstica, formativa e somativa, prevalecendo sempre os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos (SENAC, 2015). 

Para nortear este trabalho, tomou-se por base um referencial intitulado 

Diretrizes do Modelo Pedagógico Senac (2018) e uma coleção de 

documentos técnicos, que também foram objeto do presente estudo. 

O Senac, a partir de suas diretrizes e do MPS, demonstra que somente 

a formação técnica e mecânica para o trabalho não trazem grandes 

contribuições para o mundo social. O mundo do sistema técnico voltado 

apenas à economia cria somente formas de controle e de manipulação. O 

conhecimento voltado à vida, em sua visão mais abrangente e holística, pode 

trazer enormes mudanças e profundas modificações aos estudantes e à 

sociedade como um todo. Por isso, busca ativamente o aperfeiçoamento de 

suas equipes em prol da implementação efetiva do Modelo Pedagógico 

aspirando a uma educação abrangente e transformadora. 

Nesse sentido, o trabalho ativo do pedagogo na ambientação e na 

formação continuada desses docentes torna-se primordial. O pedagogo, 

articulador e mediador dos objetivos da educação, precisa atuar de forma a 

incentivar e a garantir que o corpo docente - a partir dos indicadores e dos 

elementos de competência (que envolvem os conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores) – promova as competências necessárias à atuação 

profissional e social dos egressos.  
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Metodologia da pesquisa implicada na elaboração do 

produto educacional 

Esta pesquisa buscou apoiar os pedagogos a partir de um Programa de 

Formação, visando a abordar o referencial pedagógico em um documento 

sistematizado em formato de fácil acesso e compreensão. 

Para tanto, mostrou-se necessário utilizar tanto a pesquisa documental 

e bibliográfica quanto a exploratória. As três opções colaboraram no 

desenvolvimento das quatro etapas sistematizadas da pesquisa, que foram 

subsidiadas pela abordagem qualitativa. 

Na primeira etapa, após a contextualização da temática sobre a 

Educação profissional no Brasil, fez-se um estudo sobre o papel do 

pedagogo na formação de docentes que atuam em Cursos Técnicos de 

Nível Médio a partir do Modelo Pedagógico SENAC e dos documentos 

institucionais norteadores (Diretrizes, Planos de Cursos, etc.). Nessa primeira 

etapa, utilizou-se a pesquisa documental. Fonseca (2002) discorre sobre a 

distinção entre a pesquisa documental e a bibliográfica, afirmando que a 

primeira trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo 

fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica, por sua vez, utiliza 

fontes constituídas por material já elaborado, formado basicamente por 

livros e artigos científicos localizados em bibliotecas físicas ou virtuais. A 

pesquisa documental, no entanto, recorre a fontes mais diversificadas e 

dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

Na segunda etapa, efetivou-se um levantamento das demandas 

formativas dos docentes na percepção de pedagogos que atuam na gestão 

pedagógica das Unidades de Educação Profissional do Paraná por meio de 

um questionário. Dos 67 Técnicos de Educação Profissional e Tecnológica 

(TEPTs) do SENAC-PR, selecionaram-se 23 para participarem da pesquisa 

por terem formação Superior em Pedagogia e atuarem diretamente na 

gestão de Cursos Técnicos de Nível Médio, havendo 100% de participação. 

Para tanto, fez-se uso da pesquisa exploratória. 

Este tipo de pesquisa está relacionado com a formulação de questões 

ou de um problema com tripla finalidade: 1 - desenvolver hipóteses; 2 - 

aumentar a familiaridade com o ambiente, fato ou fenômeno para realização 

de uma futura pesquisa mais profunda; 3 - modificar ou clarificar conceitos 
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(MARCONI; LAKATOS, 2006). A pesquisa exploratória contribui, entre outros 

aspectos, para ampliar teoricamente temáticas pouco aprofundadas, sendo 

“[...] desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008. p. 44). 

O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido por um questionário 

contendo 12 perguntas: 

• Uma questão de múltipla escolha, que teve o intuito de conferir 

quais são os cursos técnicos de Nível Médio ofertados pelas 

unidades SENAC-Paraná; 

• Três perguntas abertas e uma pergunta de múltipla escolha, em 

condição de correlação entre elas e que tiveram o intuito de 

averiguar o perfil da Unidade de Educação Profissional e 

Tecnológica no que tange às informações relacionadas ao número 

de instrutores atuantes nas turmas em questão dentro dos mais 

variados cursos de nível técnico ofertados pela instituição. Além 

disso, as questões tiveram a intenção de conferir quantos têm 

formação em área pedagógica, bem como compreender quais 

temas e dificuldades os TEPTs enfrentam com maior frequência em 

suas fainas diárias;  

• Seis perguntas de Escala Linear, que trouxeram elementos 

importantes do Modelo Pedagógico do Senac, levando em conta 

as necessidades específicas de cada unidade e o atendimento 

adequado destas necessidades; 

• Uma questão foi deixada para a apresentação de sugestões e de 

indicações de temáticas para o desenvolvimento do programa de 

formação pedagógica do SENAC. 

Os dados das perguntas que permitem mais de uma opção de resposta, 

assim como os das perguntas de escala linear foram mensurados por meio 

de porcentagens e apresentados em gráficos extraídos do próprio Google 

Formulários (que foi o instrumento de coletas de dados), sendo 

transmutados para outros gráficos, com maior detalhamento de 

informações, a fim de haver compreensão das informações e dos dados 

coletados. Para as perguntas abertas, realizou-se a análise de conteúdo 

seguindo a metodologia de Bardin (1977), que inclui três etapas: a 

organização da análise, a codificação e a categorização, as quais serão 

detalhadas mais à frente. Para a fase de categorização das respostas das 

perguntas abertas, utilizou-se o software Wordclouds.com 
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Dessa forma, em um primeiro momento, foi realizada uma leitura 

flutuante das respostas obtidas, a qual permitiu reflexões iniciais e a criação 

de algumas hipóteses, com a percepção inicial de que a maior dificuldade 

percebida pelos pedagogos na atuação docente estava no desenvolvimento 

e na execução do planejamento, levando em consideração todas as suas 

dimensões. Essa primeira etapa foi denominada organização da análise. 

Em um segundo momento, na fase de codificação da análise, 

abstraíram-se das respostas as palavras que não tinham relação com a 

temática de forma direta (preposições, artigos definidos e indefinidos, 

elementos de ligação, etc.). Assim, levando essa ideia em consideração, as 

unidades de registro (pensadas como palavras-chave), dentro da unidade 

de contexto, foram selecionadas e lançadas no software Wordclouds.com, o 

qual apresentou enfaticamente algumas palavras importantes para a terceira 

e última fase de análise, ou seja, a categorização. 

Figura 1 – Nuvem de palavras 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o uso do sute: hhttps://www.wordclouds.com/ 

As unidades de registro que aparecem na nuvem de palavras, ao serem 

analisadas na unidade de contexto, possibilitaram a percepção da repetição 

dos seguintes termos: Aprendizagem (ciclo), Avaliação, Ciclo Ação-Reflexão-

Ação, Planejamento/PTD (Plano de Trabalho Docente), Metodologias, 
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Diversificação (estratégias, ferramentas), MPS (Modelo Pedagógico Senac). 

A partir dessa percepção e de uma leitura mais aprofundada das 

respostas, na etapa de categorização, efetivou-se a seleção e, em seguida, o 

agrupamento dos termos pela semântica (significado), sendo que, 

primeiramente, fez-se uma seleção por meio de cores das palavras que se 

referiam a um mesmo significado/sentido. 

Seguindo as etapas de organização, codificação e categorização 

propostas por Bardin (1977) no método de análise de conteúdo, 

possibilitou-se uma análise sistemática das respostas, reforçando-se temas 

cuja abordagem se fazia necessária em um primeiro contato para a formação 

dos docentes ingressantes na instituição. O resultado da análise do 

conteúdo mostrou a grande demanda de temas relacionados ao 

planejamento docente e suas dimensões- ligadas ao Modelo Pedagógico 

Senac - seja tanto na organização do planejamento (documento), quanto na 

criação da situação de aprendizagem - levando em consideração o ciclo 

ação-reflexão-ação, as metodologias e as estratégias, bem como os 

processos relacionados à avaliação da aprendizagem. 

Na sequência, a terceira etapa dedicou-se à análise dos documentos 

norteadores do Modelo Pedagógico Senac, observando-se sua 

aplicabilidade e a elaboração da Proposta Formativa. Nesse processo, fez-se 

uso da pesquisa bibliográfica. 

Para finalizar o estudo, na quarta etapa, desenvolveu-se uma análise da 

proposta formativa a partir da avaliação de um grupo composto por seis 

profissionais associados à educação e à formação docente, ou melhor, dois 

docentes da instituição, um Gestor da Instituição, dois Analistas/TEPTs da 

instituição e um membro externo. Para tanto, utilizou-se, novamente, a 

pesquisa exploratória. 

O Programa de Formação: Produto Educacional 

O Programa de Formação, criado a partir das demandas indicadas 

pelos Pedagogos/TEPTs do SENAC-Paraná, organizou-se em três encontros 

totalizando 6h. 

Na sequência, incluem-se algumas páginas do Programa de Formação, 

por meio das quais é possível compreender como se pensou a organização 

do primeiro encontro. É viável acessar o documento na íntegra através do 
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link https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602765. 

Figura 2 – Programa de Formação Docente- 1º encontro: Ação Inicial 

 
Fonte: Noga (2021). 

 
Figura 3 – Programa de Formação Docente- 1º encontro: Reflexão 

 
Fonte: Noga (2021). 
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Figura 4 – Programa de Formação Docente- 1º encontro: Ação Final 

Fonte: Noga (2021). 

Vale destacar que o Programa de Formação para Docentes do SENAC-

PR, aqui organizado, utilizou-se de elementos do Modelo Pedagógico 

SENAC, levando em conta a organização de uma situação de aprendizagem 

que prevê o ciclo ação-reflexão-ação, tendo como suporte o uso das 

Metodologias Ativas de Aprendizagem.  

Considerações finais 

O Programa de Formação para Docentes do SENAC-PR, produto desta 

pesquisa, elaborou-se a partir das demandas indicadas pelos pedagogos 

que atuam como Técnicos de Educação Profissional e Tecnológica das 

Unidades do SENAC-PR, sendo disponibilizado no formato de e-book. 

Contudo, tal Programa de Formação não tem a intenção de ser inerte ou 

estanque, mas sim flexível para as demandas específicas dos docentes ou do 

grupo docente a ser(em) integrado(s) na equipe. 

Planejada de forma estratégica, levando consigo as principais premissas 

do MPS, como situações de aprendizagem envolvendo o ciclo ação-reflexão-
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ação, metodologias ativas de aprendizagem e avaliações de aprendizagem 

ao longo do processo, a proposta em comento pode ser avaliada como 

eficaz na ambientação de novos colaboradores ao mesmo tempo que pode 

ser adaptada para uma atualização ou resgate de docentes que já atuam há 

algum tempo no SENAC. O resgate contínuo e a formação permanente 

devem ocorrer ao longo do processo. Dessa forma, todo o trabalho já 

implementado na instituição pode e deve ser mantido, mas não apenas isso, 

pois esse processo de ensino e aprendizagem deve ser melhorado à medida 

que todos os envolvidos no MPS devem mergulhar na promoção de uma 

“educação calcada em conhecimentos, habilidades, atitudes e valores” para 

a vida pessoal e profissional de todos aqueles que passam pelo SENAC-PR. 
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Introdução 

O produto educacional apresentado neste capítulo resulta da 

dissertação de Nogara (2021), cujo título é O ORA como referencial inovador 

para formação continuada de professores do Ensino Fundamental I. 

Orientada pela Professora Dra. Vera Lúcia Simão, a pesquisa vincula-se à 

Linha de Pesquisa Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente do Programa 

de Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB) da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP).  

Este produto é classificado tanto como curso de curta duração e quanto 

atividade de extensão, sendo composto por uma proposta formativa 

estruturada em quatro módulos. Tem, em sua base epistemológica, 

conceitos como criatividade, transdisciplinaridade e ecoformação 

vinculados ao desenvolvimento de estratégias didáticas inovadoras a partir 

do Referencial Inovador ORA – Observar, Refletir, Aplicar de Torre (1997), as 

quais podem ser exploradas por docentes na articulação do currículo com a 

realidade e na aproximação teórico-prática, além de beneficiar os 

estudantes que participam de atividades inovadoras, cuja ênfase reside na 

educação a partir da vida e para a vida.  
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Princípios pedagógicos do Produto Educacional 

A formação continuada de professores precisa implicar reflexão, 

pesquisa, ação, descoberta, organização e construção teórico-prática. Trata-

se de um processo que envolve o conhecimento da realidade e as iniciativas 

que colaborem para sua transformação. 

Para Moraes e Torre (2004, p. 58), “[...] no ato de conhecer a realidade, 

ações e pensamentos estão entrelaçados, com as emoções com e os 

sentimentos, com os desejos e os afetos, gerando uma dinâmica processual 

que expressa à totalidade humana”. Esse é um processo muito além do 

trabalho isolado dos componentes curriculares, suscitando uma formação 

docente que colabore para superar essa ênfase secular. 

Autores como Moraes (2008), Zwierewicz e Torre (2009) e Torre e Pujol 

(2013) abordam a necessidade de superar a fragmentação das disciplinas já 

que o ensino disciplinar desconecta saberes resultantes da articulação de 

uma rede de conhecimentos. Além disso, Torre (1997) defende a 

necessidade de considerar, nesse processo, valores essenciais como a 

solidariedade, a tolerância e o respeito às diferenças, o que remete à 

valorização de perspectivas formativas transdisciplinares e ecoformadoras.   

Transdisciplinaridade, ecoformação e criatividade na 

formação docente 

A transdisciplinaridade representa uma condição epistemológica 

imprescindível para uma mudança do ensino tradicional, disciplinar. Sua 

incorporação no currículo escolar, contribui para superar aquilo que Morin 

(2015) define como uma: 

[...] uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 
separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro 
lado, realidades ou problemas cada vez mais [...] transversais, multidimensionais 
e transnacionais, globais, planetários” (p. 13).  

Isso porque, para Nicolescu (2018, p. 53), a transdisciplinaridade é o 

que “[...] está entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina”.  Nicolescu (2018), também, compreende a 

transdisciplinaridade como uma forma de ser, saber e abordar a estrutura de 

cada ciência pelo diálogo dos saberes, sem perder de vista a construção de 
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um texto contextualizado, o que é fundamental para uma formação docente 

comprometida com demandas das realidades local e global.  

A ecoformação, por sua vez, “[...] nos oferece uma visão dinâmica, 

interativa e ecossistêmica da educação, contemplando o educando como 

parte de um todo social e natural [...]” (TORRE, 2008, p. 43). Por isso, o autor 

a compreende “[...] como uma maneira sintética, integradora e sustentável 

de conceber a ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade e 

à natureza” (TORRE, 2008, p. 21), buscando, nesse processo, o bem coletivo.  

Em uma relação entre a instituição e a comunidade concebida pela 

ecoformação, busca-se a abrangência das problemáticas reais, 

independentemente de serem locais ou globais, valorizando a construção 

colaborativa e sustentável de soluções.  Nesse processo, existe uma 

vinculação da ecoformação com a transdisciplinaridade, bem como com a 

criatividade, compreendida “[...] como o potencial humano para gerar ideias 

novas, buscando a melhora dentro de um marco de valores” (TORRE, 2011, 

p. 57).  

Quando valorizada em propostas de formação docentes, essa tríade 

(transdisciplinaridade-transdisciplinaridade-ecoformação) oferece 

possibilidades para promover estratégias didáticas inovadoras. É nesse 

processo que os docentes podem dinamizar práticas pedagógicas 

pertinentes e colaborativas. 

ORA - Observar, Refletir, Aplicar - referencial inovador de 

ensino 

O ORA constitui-se enquanto um referencial que colabora para uma 

aprendizagem significativa (TORRE, 1997). Por considerar condições reais, 

favorece o desenvolvimento de habilidades como observar, tomar 

consciência, relacionar, inferir, valorar, transferir, aplicar, entre outros, 

dinamizando um processo que, para o autor, envolve as seguintes fases:   

1ª fase - experiência previa: a mesma informação poderá ter resultados  
diferentes  na aprendizaem dos estudantes, dependendo das informações 
anteriores sendo associada à realidade vivida ou simulada; 
2ª fase - observação e compreensão: tomar consciencia do que podemos 
aprender, por que aprender, quem pode aprender; 
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3ª fase - reflexão:  é o ato que nos faz elevar  o nível de consciência com o que 
nos rodeia ou nos preocupa. É por meio da reflexão que enriquecemos os 
significados  dos saberes  e nos deparamos com os novos; 
4ª fase - aplicação: aplicar é fazer um novo uso da informação ou levar em conta 
uma nova atuação. 

O Produto Educacional sistematizado neste capítulo pauta-se nessas 

fases, sendo proposto para uso em formações continuada de professores do 

Ensino Fundamental I. Ele contém um itinerário com estratégias didáticas 

inovadoras a partir do ORA, norteado pelos pressupostos da 

transdisciplinaridade e da ecoformação. 

Trata-se de uma proposta de formação continuada que considera, a 

princípio, as demandas de professores e de estudantes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da EMP Didio Augusto de União da Vitória, Paraná, mas 

que pode ser explorada em outros contextos desde que considere 

especificidades locais. Além disso, destaca-se que a proposta pode ser 

desenvolvida presencial ou remotamente. 

Grupo de estudos a partir do ORA 

A proposta sistematizada na sequência está adequada a uma realidade 

específica. Para tanto, tem como condição para o seu desenvolvimento a 

organização de um grupo de estudos que funciona da seguinte maneira: 

 

Área: Educação 
Nível: Aperfeiçoamento 
Modalidade: Presencial ou plataforma do Google Classroom 
Carga horária: 32 horas 
Módulos: 4 Módulos com duas etapas cada 
Tempo de duração: 4 meses 
Conteúdos: Pressupostos da Transdisciplinaridade e da Ecoformação; 
Estratégias Didáticas inovadoras; ORA 
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1º módulo 

 
1ª Etapa 

Tema: Transdisciplinaridade e Ecoformação 

Objetivo: Conhecer os pressupostos teóricos metodológicos da 

transdisciplinaridade e da ecoformação. 

Conteúdos: Transdisciplinaridade e ecoformação. 
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2ª Etapa 

Tema: Carta da Transdisciplinaridade (1994) 

Objetivo: Apresentar aos estudantes a Carta da Transdisciplinaridade. 

Conteúdos: Transdisciplinaridade e ecoformação. 
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2º Módulo 

 

3ª Etapa 

Tema: Sequência Didática 

Objetivo: Refletir sobre a importância da transdisciplinaridade na 

educação, partindo do conceito da religação de saberes. 

Conteúdos: Estratégias Didáticas Inovadoras. 
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4ª Etapa 

Tema: Pedagogia da Escuta 

Objetivo: Conscientizar os estudantes sobre a importância da reciclagem 

no dia a dia. 

Conteúdos: Estratégias Didáticas Inovadoras. 
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3º Módulo 

 

5ª Etapa 

Tema: Criatividade 

Objetivo: Estimular a mudança de hábitos de uso e descarte de material 

reciclável; criar o hábito de reflexão sobre o tema. 

Conteúdos: Estratégias Didáticas Inovadoras.    
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6ª Etapa 

Tema: PCE - Projeto Criativo Ecoformador de Torre e Zwierewicz (2009) 

Objetivo: Conhecer os conceitos e as etapas do PCE. 

Conteúdos: Estratégias Didáticas Inovadora. 
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4º Módulo 

 

7ª Etapa 

Tema: Compartilhar saberes 

Objetivo: Conscientizar os estudantes sobre a importância da reciclagem 

no dia a dia. 

Conteúdos: Compartilhar saberes, polinizar. 
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8ª Etapa 

Tema: Compartilhar saberes 

Objetivo: Conscientizar os estudantes sobre a importância da reciclagem 

no dia a dia. 

Conteúdos: Compartilhar saberes, polinizar. 

 

 

Os módulos com suas respectivas etapas oferecem várias possiblidades 

para uma formação docente comprometida com as demandas da realidade. 

Trata-se de uma perspectiva que reverbera mudanças na organização dos 

encontros formativos, nos fundamentos que os norteiam e nas práticas 

decorrentes. 

Considerações finais 

Por vezes, depara-se com um currículo estruturado de forma 

fragmentada que se replica na organização do planejamento, nas disciplinas 

que não conversam entre si, nas relações interpessoais que focam numa 

mente desvinculada de um corpo e de um espírito. Por isso, a relevância de 

se investir em iniciativas pautadas na transdisciplinaridade e na 



100 
 

 

ecoformação e potencializadoras da criatividade.       

A proposta formativa sistematizada, neste capítulo, toma por base 

epistemológica a tríade em questão. Composta por quatro módulos, cada 

um com duas etapas, prioriza   estratégias didáticas inovadoras.  

Por meio do ORA, percebe-se que o conhecimento se torna mais 

significativo, pois valoriza-se uma formação docente comprometida com a 

vinculação dos conteúdos ao contexto escolar, possibilitando aos 

estudantes aprender a partir da realidade, de forma contextualizada. É desse 

modo que podem aprender com sentido e intervir na realidade com 

iniciativas mais solidárias, inclusivas e sustentáveis. 
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Introdução  

Este capítulo sistematiza produtos educacionais desenvolvidos em 

dissertações do Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB) da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Caçador, Santa Catarina. 

As pesquisas que deram origem aos respectivos produtos foram 

desenvolvidas por egressos que iniciaram o curso entre os anos de 2017 e 

de 2020. 

Os produtos educacionais selecionados têm como base dissertações 

que convergem em assuntos, ações e ideias voltadas ao ambiente escolar e 

priorizam práticas inter-relacionadas ao pensamento complexo, 

transdisciplinaridade e ecoformação, saúde e bem-estar. Também, 

valorizam o protagonismo dos estudantes ao intervir no contexto escolar e 

fora dele, levando seu aprendizado para além dos muros escolares. 

Como intencionalidade comum dessas pesquisas, observa-se sua 

convergência em demonstrar o quão importante torna-se fazer com que o 

estudante se sinta pertencente ao ambiente escolar. Para tanto, valorizam 

práticas mediante as quais se possa apropriar de conteúdos ao mesmo 

tempo em que se fazem intervenções na própria realidade.  

Ao valorizar o lúdico nesse processo, essas práticas envolvem os 

estudantes e tornam os momentos vivenciados na escola mais agradáveis.   

Com isso, espera-se uma formação envolvente e comprometida com o bem-
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estar individual, social e ambiental. 

Especificidades metodológicas e intencionalidades dos 

Produtos Educacionais selecionados 

Os estudos que deram origem aos produtos educacionais selecionados 

para este capítulo se caracterizam por pesquisas bibliográficas e descritivas 

e pelas abordagens qualitativa e quantitativa. Vinculados a dissertações do 

Mestrado Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe – UNIARP, os produtos contam com um manual de aulas práticas 

alternativas para professores de Biologia e de Ciências, um portfólio voltado 

a práticas de desenvolvimento sustentável e o Programa Bem-Estar (PB-

Estar). Trata-se de um tríduo, manifestando-se a favor das instituições de 

ensino comprometidas com atividades práticas valorizadoras do 

protagonismo e que vinculam a educação, a saúde e o ambiente escolar de 

qualidade. 

Sua construção teve como condições mobilizadoras percepções de 

docentes sobre a importância de entrelaçar a sustentabilidade a ações 

pedagógicas criativas voltadas à pertinência do assunto em estudo. Além 

disso, existem, em comum, preocupações referentes ao formato adotado em 

seu desenvolvimento a fim de facilitar o desenvolvimento no contexto 

escolar.   

Para tanto, observou-se a relevância em um ensino agregando valores 

do cotidiano dos estudantes, por meio do qual esses consigam observar e 

realizar conexões com sua comunidade escolar. Dessa forma, possibilita-se 

o que Morin (2000) enfatiza quando defende a religação do conhecimento, 

o que implica considerar o contexto, pois esse não progride por sofisticação, 

abstração ou formalização, mas fundamentalmente pela habilidade de 

contextualizar e de englobar. 

Especificamente em relação à utilização do produto educacional 

“Manual de aulas práticas de zoologia”, é possível visualizar situações 

pautadas na sustentabilidade e na ecoformação. Como, por exemplo, 

destaca-se a confecção de jogos e de materiais produzidos durante as aulas, 

que podem ser usados e reutilizados por outros níveis de ensino e até 

mesmo em anos posteriores. 

Ao incluir a utilização de material reciclado e de possibilitar o uso em 
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anos subsequentes, a iniciativa converge com a perspectiva da ecoformação. 

Isso porque, para Suanno (2014, p. 175), “Ecoformar é buscar promover, 

construir a educação para o desenvolvimento sustentável associada a uma 

educação para a solidariedade, do compromisso com o planeta e todos seus 

habitantes”.  

Esse produto visa, além de proporcionar a integração entre as aulas 

teóricas e práticas de Zoologia, a oferecer ao docente alternativas que 

possam substituir eventualmente as aulas práticas, principalmente quando a 

instituição em que trabalha não oferece os recursos necessários. Os roteiros 

de aulas práticas especificados no manual procuram abordar os grupos de 

animais estudados na Educação Básica, tentando relacioná-los ao 

conhecimento prévio dos estudantes, pois esses são de suma importância 

na apropriação de novos conhecimentos.  

Já o portfólio Práticas Emergentes e Criativas para a Sustentabilidade 

abrange o tripé principal da sustentabilidade, ou seja, envolve práticas 

direcionadas ao ambiental, à economia e ao social e, simultaneamente, 

dispõe de mais de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável definido na 

Agenda 2030. Sua confecção teve, entre suas justificativas, as perspectivas 

de Garcia e Silva (2020) por defenderem que:  

[...] quanto mais cedo [a] criança tomar conhecimento das práticas sustentáveis, 
tanto mais ela desenvolverá uma responsabilidade sustentável, e irá transferir 
suas reflexões e indagações para dentro de casa, por conseguinte envolvendo 
toda a família a pensar sobre práticas rotineiras [...] sobre questões ambientais 
no sentido de provocar uma mudança de atitudes e comportamentos positivos 
que são introduzidos no ambiente escolar e familiar (p. 41). 

As ações propostas contam com estudos referentes a iniciativas como: 

Lacre Solidário, Papel Semente, Arborização, Boneca do Abraço, Horta 

Suspensa Geométrica, Culinária Sem Desperdício, Caixa de Areia – Vivência, 

Cartas – Valores Humanos, Educação Financeira e Podcast. Essas propostas 

foram delineadas conforme necessidade do entorno escolar, sendo possível 

passar por ajustes conforme a realidade de cada instituição. Desse modo, 

muito além de simplesmente executar tais práticas, pretendia-se instigar 

docentes a promoverem a construção de um Projeto Criativo Ecoformador 

(PCE), projetando suas metas, percorrendo além dos muros escolares e 

polinizando ideias, sonhos e concretizações da comunidade escolar.  

A proposta do programa PB-Estar, por sua vez, consiste em desenvolver 

um programa voltado à melhoria da qualidade de vida dos alunos 



104 
 

 

matriculados em uma escola pública. O mesmo surgiu a partir do resultado 

obtido na aplicação da ferramenta KISDCREEN 27, um instrumento que 

avalia a percepção da qualidade de vida em adolescentes.  

Esse instrumento avalia o bem-estar e a saúde subjetiva (QVRS), tanto de 
crianças e adolescentes saudáveis como daqueles que apresentam uma 
condição crônica de doença na faixa etária de 8 a 18 anos de idade [...] 
(GASPAR; MATOS, 2008). 

Sendo um programa que não vem engessado, a iniciativa traz pontos 

de partida que podem ser adaptados para se alcançarem melhores 

resultados em relação à melhoria da percepção da qualidade de vida. Desse 

modo, pode-se transformar a escola em um espaço saudável, capaz de 

educar um indivíduo para fazer boas escolhas, refletindo assim em um adulto 

com menos doenças. 

Fragmentos dos Produtos Educacionais 

O manual com aulas práticas de Zoologia foi desenvolvido para: 

proporcionar a integração entre as aulas teóricas e práticas de Zoologia; 

oferecer ao docente alternativas que possam substituir eventualmente as 

aulas práticas, principalmente quando a instituição em que trabalha não 

oferece os recursos necessários. O manual contempla todos os filos exigidos 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Ensino Fundamental e 

Médio, que são abordados no produto da seguinte forma: Poríferos e 

Cnidários, Platyhelminthes e Nematoda, Mollusca e Annelida, Arthropoda, 

Echinodermata e Chordata. 

Para cada filo, consta: 

• uma introdução que poderá ser utilizada como base para qualquer 

roteiro de prática do referido grupo de animais; 

• um subtítulo intitulado “PRÁTICAS”, que contém roteiros de aulas 

práticas para serem utilizados tanto em escolas com recursos, 

quanto em escolas sem recursos suficientes à realização das 

mesmas; 

• o subtítulo “JOGOS”, que traz jogos didáticos fáceis de reproduzir, 

que se referem também ao título principal. 
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Figura 1 - Peças Imagens do jogo “Quem sou eu?” 

 
Fonte: Cadernos P.D.E (2014). 

 
Quadro 1 - Ficha do jogo “Quem sou eu?” – Para o professor  

Ficha 1 
Aranha 
Piolho 

Libélula 
Vagalume                                                     

 
Carrapato 

Tatuzinho-de-jardim 
Escorpião 
Centopeia 

Ficha 2 
Piolho-de-cobra 

Abelha 
Cobra 

Trilobita 

 
Cigarra 

Camarão 
Ácaro 
Pulgão 

Ficha 3 
Bicho-da-seda 

Borboleta 
Caranguejo 
Pernilongo 

 
Eupaguro (caranguejo-ermitão) 

Barata 
Percevejo (barbeiro) 

Grilo 

Ficha 4 
Formiga 

Vespa 
Taturana 
Joaninha 

 
Mosca 

Louva-a-Deus 
Lagosta 

Gafanhoto 

Fonte: Cadernos P.D.E (2014). 
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A proposta do Programa PB-Estar foi desenvolvida para melhorar a 

qualidade de vida, relacionando-a à saúde dos estudantes da instituição em 

que se submeteu a pesquisa. Destaca-se, também, que o programa PB-Estar 

foi incluído no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, podendo se 

manter ativo no decorrer dos anos. 

Figura 2 - Componentes do Programa PB-Estar 

Fonte: Marcon (2021). 

 

Componentes 
do programa 

PB-Estar

Componente 1

Atividades físicas 
e esportivas

Componente 2

Educação 
nutricional

Componente 3

Educação 
sócioemocional
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Figura 3 - Saúde e Atividade Física 

 
Fonte: Marcon (2021). 
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Figura 4: Educação Nutricional 

 
Fonte: Marcon (2021). 

 



Figura 5 - Educação Socioemocional 

 
Fonte: Marcon (2021). 

O produto educacional Práticas Emergentes e Criativas para a 

Sustentabilidade evidencia o tripé primordial da sustentabilidade, ou seja, 

compreende práticas direcionadas ao ambiental, à economia e ao social e, 

sincronicamente, vincula-as aos ODS da Agenda 2030.  
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Figura 6 - Tripé da sustentabilidade 

  
Fonte: Cordeiro (2020). 

 
Figura 7 - Papa Lacre 

 
Fonte: Cordeiro (2022). 
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Figura 8 - Horta Geométrica Móvel 

 
Fonte: Cordeiro (2022). 

Considerações finais 

Com a breve sistematização dos produtos educacionais, pretende-se 

contribuir nos processos de ensino e de aprendizagem de uma forma prática 

e simples. Dessa forma, tanto docentes como discentes podem desenvolver 

atividades em meio a um processo que prioriza distintas áreas do 

conhecimento de forma colaborativa e articulada.  

As propostas pretendem contribuir para mudanças de hábitos em 

diferentes saberes, sejam eles dentro ou fora do âmbito escolar. Desse 

modo, o estudante transporta consigo não somente uma bagagem de 

conteúdos, mas conhecimentos e saberes entrelaçados e que se vinculam à 

própria realidade. 
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Introdução 

Este capítulo sistematiza a organização de um estudo vinculado à Linha 

de Pesquisa Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente, do Mestrado 

Profissional em Educação Básica (PPGEB), ofertado pela Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Com o título Programa de Formação 

Transdisciplinar e Ecoformador: entre demandas da Formação Inicial e 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a pesquisa pretende ser 

desenvolvida durante o ano de 2023 no município de União da Vitória, 

Paraná. 

A partir da referida pesquisa, será elaborado um blog, ou seja, um 

recurso que integra uma das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs). Conceituam-se as TICs como ferramentas digitais, que, ao serem "[...] 

bem utilizadas, podem auxiliar e muito em face do perfil dos novos 

estudantes" (LOBO; MAIA, 2015, p. 24). 

No tocante aos blogs, esses são definidos como: 

[...] um formato de publicação on-line que desperta interesse por suas ditas 
simplicidade e facilidade de uso. Servindo a diversos tipos de sites (pessoais, 
notícias, intranets corporativas, etc.) os blogs são diários on-line, que reúnem 
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uma coleção de textos, cujo conteúdo é um conjunto de mensagens (posts) 
publicadas instantaneamente na web, usualmente curtas e organizadas 
cronologicamente (RODRIGUES PAZ, 2008, p. 67). 

Trata-se de uma ferramenta a qual, segundo Blaszko (2014), pode 

contribuir para troca de saberes e difusão de práticas pedagógicas diversas, 

sendo que qualquer pessoa pode acessar o blog em qualquer região do 

mundo, desde que tenha internet. Portanto, o mesmo blog pode ser 

acessado por pessoas de contextos muito diversos. 

Dado o exposto, objetiva-se, por meio deste estudo, apresentar um 

itinerário que contribuirá para a elaboração de um produto educacional em 

formato de blog educativo. O itinerário constitui uma das possíveis 

alternativas a serem utilizadas para elaboração do produto educacional a ser 

proposto no final da pesquisa do mestrado. 

Blogs e elaboração de produtos educacionais: 

apontamentos teóricos 

Neste tópico, abordam-se alguns conceitos sobre blog, e se apresenta 

um detalhamento sobre aspectos envolvendo a elaboração do produto 

educacional. De acordo com Pessoa (2009), em pesquisas voltadas à 

educação, os blogs podem servir como ponte entre os pesquisadores. Além 

disso, o blog “[...] se diferencia de todas as outras formas de relacionamento 

virtual [...] justamente pela sua dinamicidade e interação possibilitadas pela 

facilidade de acesso e de atualização” (BARBOSA; SERRANO, 2005, p. 7). 

Os blogs podem ter diversos enfoques, como: 

[...] enfoque jornalístico, educacional, corporativos surgem como possíveis 
catalisadores da integração e do diálogo entre indivíduos (autores ou 
comentaristas) num mesmo espaço (site) ou compondo uma rede de blogs, 
“redes de confiança”, quando fazem referência entre si, implícita ou 
explicitamente (RODRIGUES PAZ, 2008, p. 70, grifos nossos). 

Nessa perspectiva, os blogs podem contribuir para a dialogicidade e, 

consequentemente, para a aproximação de autores, visitantes, leitores que 

podem comentar, acessar e utilizar os saberes apresentados em tal ambiente 

virtual para potencializar a prática educativa. 

Considerando que a pesquisa resultará na construção de um produto 

educacional, cabe destacar que documentos como esse são comumente 
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depositados no repositório do eduCAPES, que é o portal de objetos 

educacionais, de uso aberto, voltado tanto para estudantes quanto para 

professores da Educação Básica e Ensino Superior, incluindo a pós-

graduação, visando a que aprimorem seus conhecimentos (CAPES, 2022). 

Assim, produtos educacionais desenvolvidos a partir de pesquisas de 

mestrado, por exemplo, podem ser depositados no portal eduCAPES, 

possibilitando acesso ao público e aos profissionais da educação que 

estejam interessados em práticas e em propostas educativas diversificadas. 

Metodologia: elaboração do produto educacional 

Existem várias maneiras de se criar um blog, sendo que, neste estudo, 

seleciona-se o recurso Blogger da Google. Dependendo dos resultados que 

serão obtidos na pesquisa de mestrado, poderá ser utilizado outro recurso, 

contudo, neste momento, a opção pelo Blogger é justificada pelas 

possibilidades que oferece, especialmente, em relação à diversidade de 

layouts e de funções que dinamizam a relação entre autor e usuários. Nesse 

caso, as etapas a serem seguidas estão descritas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Etapas para elaboração do produto educacional 

Itinerários de elaboração do produto educacional 

Etapa 1 

Criação do blog por meio da ferramenta Blogger através do ícone 
“criar blog”.  
O recurso está disponível em: 
https://www.blogger.com/dashboard/reading?tab=rj. 

Etapa 2 

Sistematização dos resultados da pesquisa diretamente 
relacionados aos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) em 
postagens ilustrativas. 
Destaca-se que comentários poderão ser feitos por meio da 
função “comentários”, disponível em cada postagem do blog. 

Etapa 3 Registro, através de prints, das postagens realizadas. 

Etapa 4 
Sistematização dos registros de acordo com as normalizações da 
UNIARP. 

Etapa 5 Disponibilização do produto final no Portal eduCAPES. 

Fonte: As autoras (2022). 

As etapas descritas no Quadro 1 podem ser igualmente visualizadas no 

esquema disposto na Figura 1. 



116 
 

 

Figura 1 – Esquema das etapas do itinerário de elaboração do produto educacional 

 
Fonte: As autoras (2022). 

Destaca-se que, antes de ser publicado, o produto passará pela devida 

validação. Cabe salientar que a intenção de conteúdo do blog relaciona-se 

diretamente ao objeto da pesquisa de mestrado, ou melhor: a metodologia 

do PCE na formação inicial docente. O PCE é constituído por organizadores 

conceituais definidores de uma metodologia de ensino diferenciada, 

abrangendo o tripé ecoformação-transdisciplinaridade-complexidade. 

Assim, a utilização dessas metodologias possibilita aos estudantes o 

estímulo à sua criatividade, à sua relação com meio e com o outro, bem 

como consigo mesmo, à integridade dos saberes e à religação dos 

conhecimentos. Dessa forma, o blog difundirá práticas formativas ancoradas 

nos PCE, visando à sua ampliação na formação inicial docente e, 

consequentemente, na Educação Básica. 

Resultados esperados 

Espera-se com o produto educacional, oriundo da pesquisa, que as 

práticas envolvidas possam ser difundidas, atingindo um público amplo. 

Assim, pessoas interessadas em práticas educativas e formativas, como 

profissionais da educação que queiram utilizar o recurso em suas aulas, 

poderão acessar o produto através do domínio da URL em que o blog estiver 

hospedado. 



117 
 

 

Além disso, usuários do mundo inteiro poderão acessar o conteúdo, 

que ficará registrado de forma permanente, podendo ser utilizado como 

referência para atividades na formação inicial docente e na Educação Básica. 

Ressalta-se que, através do blog, experiências poderão ser trocadas e 

comentários poderão ser postados por meio da função “comentários”, 

disponível em cada postagem feita. 

Considerações finais 

Conforme elencado na fundamentação teórica, os blogs são 

ferramentas importantes na disseminação de assuntos, de modo que, com a 

pesquisa que será desenvolvida, práticas e ideias poderão ser 

compartilhadas na internet. 

O processo, dessa forma, poderá seguir os itinerários descritos 

anteriormente, de forma que, ao final, o produto atingirá todas aquelas 

pessoas que tiverem interesse em seu conteúdo. Salienta-se que esse 

conteúdo terá um viés ecoformador e transdisciplinar embasado nos 

Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), visto que será desenvolvido a partir 

da pesquisa de mestrado que se apresenta embasada nos organizadores 

conceituais da respectiva metodologia de ensino. 
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Introdução  

Apesar de a publicação ocorrer no final de 2022, este capítulo 

apresenta um recorte pontual de vivências presenciadas nos contextos 

escolares nos momentos mais difíceis da pandemia. Trata-se de um relato 

de um momento triste e desafiador, cuja sistematização pretende contribuir 

para valorizar profissionais que se mobilizaram para atender às emergências 

de uma realidade que sequer imaginariam presenciar.  

O período vivido toma por referência o ano de 2021 e, há mais de doze 

meses, experiencia-se uma situação atípica, com a pandemia da Covid 19, 

que atingiu toda a população mundial. Provocada por um vírus 

microscópico, a doença que surgiu e se espalhou rapidamente pelo planeta, 

tem elevado o número de mortos, diariamente, provocando incertezas, 

rupturas em projetos, em instituições e mudanças de grande amplitude, 

inclusive, no âmbito educacional. 

A reinvenção da educação em tempo recorde, apenas alguns meses, 

mediada por tecnologias e ensino híbrido surge como um novo preparo, 

projetando uma nova forma de ensinar e de aprender, resultando em um 

novo pensar na avaliação da educação.  

Essa inovação no pensamento media a nova forma de ensinar e de 

aprender, levando em consideração os problemas sociais que se tornaram 
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mais evidentes com a Pandemia, entre eles: a desigualdade social, as 

dificuldades na saúde pública e ao acesso aos meios de comunicação, a falta 

de emprego. 

A sociedade enfrenta novos paradigmas precisando adaptar-se 

rapidamente à onda de mudanças independente de vontades individuais. 

Essa transição mostra, ao mesmo tempo, ameaças e oportunidades. 

Com esse novo cenário, o modelo de ensino tradicional precisou ser 

repensado, passando a adequar-se às normas superiores, sendo o 

pensamento primordial o cumprimento de prazos e de regras para o término 

do ano letivo, não levando em consideração aprendizado e qualidade de 

ensino. 

A Educação Infantil, a partir da Lei n.º 12.796/2013, a qual altera alguns 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, passou a ser obrigatória no país, 

trazendo como meta que todas as crianças brasileiras estejam matriculadas 

em instituições escolares a partir dos quatros anos de idade. 

Com a pandemia, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio passaram à 

modalidade online, contabilizando horas-aula e conteúdo para validar o 

término do ano letivo. A Educação Infantil ficou longe dessa realidade, a 

gravação de pequenos vídeos e a entrega de atividades escritas passou a ser 

a regra. As crianças pequenas passaram a fazer uso de tecnologias não 

apropriadas para sua idade, os professores passaram a organizar 

planejamentos que a família pudesse desenvolver junto à criança e, o 

principal, a avaliação, ficou sendo realizada de forma superficial haja vista 

esses itens. 

O processo avaliativo na educação infantil é considerado um grande 

desafio por ser realizado através de um parecer descritivo, no entanto, 

passou a ser mais desafiador ainda no momento que vivenciado. Escrever 

um relato sobre a criança sem ter convivido com ela, apenas analisando 

fotos, vídeos e atividades escritas é um cenário de muitas incertezas 

Quando se pensa em avaliação, faz-se necessário considerar muitos 

itens: a situação social (vulnerabilidade), as devolutivas das atividades 

propostas, o empenho que a escola teve em alcançar os alunos no ensino 

remoto, o que foi proposto como tarefa de casa e quais condições as famílias 

têm para realizar as atividades. 

É necessário contemplar não só as devolutivas dos alunos, mas as ações 

da escola e de cada educador, reforçando a necessidade de avaliar de forma 

qualitativa e equitativa. Antes de avaliar, devem-se fazer as seguintes 
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indagações: que problemas o aluno vem enfrentando? Por que não 

conseguiu alcançar determinados objetivos? Qual foi o processo de 

aprendizagem desenvolvido? Quais os resultados significativos produzidos 

pelo aluno?  

A avaliação deve ser um processo de escuta, buscando entender o que 

o aluno aprendeu e quais avanços esse conhecimento lhe proporcionou, 

pois o verdadeiro aprendizado está ao longo da jornada e não apenas no 

seu término. A avaliação tem dois conceitos: avaliar a e na Educação Infantil. 

Avaliar a Educação Infantil refere-se a avaliar a instituição como um todo, 

observando-se vários aspectos, e avaliar a aprendizagem das crianças com 

base em seus conhecimentos prévios. 

Uma breve introdução sobre a Educação Infantil 

A Educação Infantil surgiu no século XVIII devido à Revolução Industrial 

que ocorreu na Europa Ocidental. Nesse período, com inserção da mulher 

no mercado de trabalho, começando a trabalhar nas fábricas, as crianças 

ficaram abandonadas, sofrendo pelas más condições da época, havendo um 

aumento nas taxas de mortalidade infantil. 

A partir desse contexto, começou a surgir a Educação Infantil, porém, 

inicialmente, as pré-escolas e as creches eram consideradas como um 

depósito de crianças não sendo oferecida assistência pedagógica 

especializada e, na maioria das vezes, nem os cuidados básicos às crianças. 

Como mostra a Lei n.º 10.172 “[...] no Brasil, a educação das crianças 

menores de 7 anos tem uma história de cento e cinquenta anos” (BRASIL, 

2001, p. 9). 

O Estado, omitindo-se a assumir a responsabilidade durante anos, 

incentivou um conceito de assistencialismo, impossibilitando a formação da 

identidade institucional. As primeiras instituições de atendimento no Brasil 

tinham a necessidade de abrigar crianças que eram recolhidas das ruas, 

evitando que ficassem à mercê, recebendo alimentação e cuidados  

No Brasil, no período colonial, os asilos infantis começaram a ser 

instalados nos primeiros centros, sendo a Roda dos Expostos a que mais 

marcou a história. Segundo Kuhlmann (1998, p. 78), as creches nada mais 

eram: 
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[...] do que um aperfeiçoamento das Casas de Expostos, que recebiam as 
crianças [...] a creche, para as crianças de zero a três anos, foi vista como muito 
mais abandonadas; pelo contrário, foi apresentada em substituição ou oposição 
a estas, para que as mães não abandonassem suas crianças. 

Muitos fatores contribuíram para a formação da infância, Ariés (1981) 

destaca a escolarização como um dos fatores principais, além da separação 

entre brinquedos específicos para crianças e o sentimento de família mais 

presente nos grupos sociais. 

A Diretriz Curricular da Educação Infantil da Associação dos Municípios 

do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP, 2016) aborda características sobre o 

final do século XVII em relação à modernidade e à família, trazendo a visão 

sobre preparar os filhos para a vida adulta, à escola e o poder de disciplinar. 

No início do século XIX, surgem iniciativas isoladas de criação de creches, asilos 
e internatos, que eram vistos como instituições destinadas a cuidar de crianças 
pobres, tirando-as das ruas e, no final deste mesmo século, são criados os 
primeiros jardins de infância, de caráter privado, direcionados para crianças da 
classe alta com o ideário liberal, que tinham influência americana e europeia 
(AMARP, 2016, p. 7). 

Em 1988, a Constituição Brasileira reconhece a educação em creches e 

pré-escolas como um direito da criança e dever da família e do estado. Em 

seu artigo 205 cita que “[...] a educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 1988). 

A Educação Infantil passa a ser a primeira etapa de desenvolvimento da 

criança, o primeiro contato com o ambiente escolar voltado ao educar, 

cuidar, brincar e desenvolver, sendo direcionado para uma formação 

completa e integral, possibilitando o reconhecimento de uma criança 

pensante e autônoma. 

A Lei n.º 10.172 aborda que: “[...] a educação é elemento constituído da 

pessoa, portanto, deve estar presente desde o momento em que a criança 

nasce, como meio de formação, desenvolvimento, integração social e 

realização pessoal” (BRASIL, 2001). Uma educação de qualidade pode 

promover, ao educando, um ensino de qualidade, no qual ele não seja 

apenas mais um. 

Nessa etapa, a criança deve desenvolver-se em diferentes aspectos 

como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. Para desenvolver 
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tais habilidades, é importante que todos os responsáveis pela educação 

façam esse questionamento, pois é nessa etapa que o conhecimento deve 

ser descoberto e reinventado pela criança e não apenas absorvido. Sob esse 

viés, não deve ser tão grande a preocupação de ensinar, mas sim estimular 

a criança a fazer suas próprias escolhas. 

Quanto ao aspecto afetivo, há necessidade de um ambiente de 

aceitação, compreensão e confiança. A educação infantil precisa ser um 

espaço que oportunize à criança pensar e criar possibilidades, um espaço 

rico que estimule o protagonismo infantil. 

No ano de 1998, o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil (RCNEI) publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais reunindo 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas para a Educação Infantil.  

Após esse momento, em 2006, o acesso ao Ensino Fundamental foi 

antecipado para seis anos de idade, tendo uma alteração na Lei de Diretrizes 

e Bases, e, em 2011, a emenda Constitucional de 11 de novembro de 2009 

tornou a Educação Infantil obrigatória para crianças de 4 e 5 anos de idade. 

Aprovada no ano de 2017, a nova Base Nacional Comum Curricular 

para Educação Infantil (BNCC) contempla as experiências de aprendizagens 

buscando envolver o aprendizado e o prazer, portanto, a avaliação na 

educação infantil deve perpassar os seis direitos de aprendizagem (conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se), bem como os cinco 

campos de experiências elencados no documento. Além disso, orienta o 

planejamento curricular das escolas propondo a organização por eixos de 

interações e brincadeiras.  

Nesse sentido, a Diretriz Curricular da Educação Infantil da Associação 

dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP 2016) orienta a 

formulação de políticas da Educação Infantil, entre elas, a construção de um 

currículo que articule o saber e as experiências das crianças. 

Os fundamentos e os princípios dessa prática devem valorizar o lúdico, 

o brincar e a ação educativa, tendo pontos de partida e de chegada com 

caminhos claros a serem seguidos para a conquista de bons resultados. 
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O que diz a legislação e alguns autores sobre a avaliação 

na educação infantil 

Este item pauta-se em autores que têm discutido a temática e 

socializado suas constatações por meio de publicações recentes, bem como 

na legislação orientadora desse processo no contexto brasileiro. 

Citada no art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases, “[...] a avaliação na 

Educação Infantil é indicada pela mesma como uma ação que deve ocorrer 

mediante acompanhamento e registro sobre o desenvolvimento infantil, 

sem, contudo, objetivar a promoção para o ano subsequente” (BRASIL, 

1996). Avaliar é conhecer o todo, pensando na sua totalidade.  

Dessa forma, percebe-se a diferenciação da Educação Infantil em 

relação ao Ensino Fundamental. A avaliação da Educação Infantil é 

entendida como a base do desenvolvimento da criança, já no Fundamental 

entende-se como um controle e seleção dos educandos.  

A Educação Infantil propõe que a criança precisa interagir com aquilo 

que ela é: um ser brincante. Segundo Fortuna (2000, p. 4) “[...] defender o 

brincar na escola, não significa negligenciar a responsabilidade sobre o 

ensino, aprendizagem e o desenvolvimento. É possível brincar de qualquer 

coisa, inclusive e especialmente com aquilo que faz parte do cotidiano”.  

Observar as crianças desenhando, brincando, interagindo e 

desenvolvendo experiências sem deixar de lado a responsabilidade com 

aquilo que permeia a avaliação é um grande desafio. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998) propõe que a avaliação seja formativa e que tenha o objetivo como 

instrumento diagnóstico de orientar a prática educativa com as crianças 

pressupondo uma avaliação individual. 

A Diretriz Nacional da Educação Infantil define os seis direitos de 

aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-

se. O currículo coloca a criança como protagonista do processo educativo, 

traçando como essencial a aprendizagem do aluno e o desenvolvimento de 

competências e de habilidades com o compromisso da educação integral 

dos indivíduos.  

A avaliação é um processo essencial para o acompanhamento do 

desenvolvimento infantil e para a tomada de decisões voltadas ao 

redimensionamento da prática pedagógica, além de contribuir para 
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potencializar condições favoravelmente avaliadas. 

Especificamente na Educação Infantil, a avaliação não visa à promoção, 

mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. Vieira e Côco (2019) 

defendem que, nessa etapa, a avaliação deve considerar o contexto no qual 

se realiza o que revela a incapacidade de padronizar instrumentos e critérios 

compatíveis com as especificidades e as demandas de todas as instituições 

de Educação Infantil. 

O direito à Educação Infantil e a consolidação de instituições que 

articulem o cuidar e o educar, além de se comprometerem com o 

desenvolvimento integral, podem ser considerados processos tardios se 

analisada a trajetória da educação no contexto brasileiro. Como condição 

emergencial, em função da inserção da mulher no mundo do trabalho, o 

processo de urbanização e as mudanças na estrutura e na organização 

familiar o atendimento à infância iniciou norteado pela perspectiva 

assistencialista (JAQUES; HIPÓLITO, 2019). 

Partindo do princípio de que a avaliação é um processo complexo e de 

que na Educação Infantil faz-se necessário priorizar o desenvolvimento 

integral, atendendo, dessa forma, ao objetivo da etapa formativa, esta 

pesquisa se comprometeu com a elaboração de uma proposta para a 

avaliação de bebês pautada nos direitos de aprendizagem, nos campos de 

experiência e em especificidades contextuais. 

Questões sobre como avaliar, o que avaliar, quando avaliar, para que 

avaliar e, principalmente, por que avaliar sempre estiveram presentes nas 

escolas. Isso faz parte de um sistema, de uma instituição. Para muitos 

professores, avaliar é tão somente atribuir um valor quantitativo ou 

qualitativo a um dado aluno. 

A avaliação exige de quem avalia uma consciência clara de seu próprio 

papel e dos esforços que faz no sentido de atingir seus propósitos e 

objetivos. Talvez a avaliação do aluno devesse começar com a autoavaliação 

do professor.  

Freire (1984, p. 92) entende que: 

[...] não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o que 
se faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos 
alcançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e 
imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa 
eficiência. O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de acompanhá-la. 

Corsaro e Molinari (2005) relatam que o foco na criança como sujeito 
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social, estando inserida em uma cultura, ajuda a reproduzir e a transformar e 

se atualiza nas práticas de avaliação institucionais. 

Hoffman (2002) defende que avaliar crianças na Educação Infantil 

demanda do educador observação permanente, reflexão sobre aquilo que 

se observa, registros diários e muita sensibilidade. Um aspecto importante é 

avaliar essa etapa educativa preponderando o desenvolvimento infantil. “A 

avaliação deve servir para intervir, modificar e melhorar a prática 

pedagógica e a evolução e aprendizagem dos alunos” (BASSEDAS; 

HUGUET; SOLÉ, 1999). 

O processo avaliativo somente terá sentido se, a partir da reflexão, 

resultar em novas ações para preencher lacunas deixadas no decorrer do 

processo e ampliar possibilidades de desenvolvimento das crianças. 

Manter o registro do desenvolvimento da criança, relembrando sempre 

o progresso, as necessidades e as experiências vividas colaboram no 

desenvolvimento do parecer pedagógico das crianças pequenas. Piaget 

(1971) aborda que a criança é um ser ativo, construtor do saber, e a ação é 

regida pela necessidade e pelo interesse.  

A avaliação na educação infantil é realizada através da escrita de um 

parecer descritivo. Escrever esse relato exige do educador muita habilidade 

com as palavras e, também, muito conhecimento das crianças e do processo 

educativo, ou seja, registros são valiosos neste momento. 

Nos tempos atuais, os desafios inquietam os professores, 

principalmente da Educação infantil, pois, escrever um documento tão 

importante, isto é, o parecer descritivo das crianças que estão participando 

das atividades remotas, é muito desafiador, considerando que o professor 

não vivenciou esse processo. 

Nesse caso, acredita-se ser relevante avaliar o contexto no qual tais 

experiências de aprendizagem foram realizadas, e buscar alternativas para 

analisar como a criança está se desenvolvendo dentro do processo. 

Como avaliar na Educação Infantil em meio à pandemia 

Em meio ao retorno das atividades, após um grande período de 

atividades remotas, a forma de avaliar deve ser repensada e o ponto de 

partida deve ser identificar os efeitos do trabalho remoto. 

O ensino híbrido fortalece-se como mecanismo para o retorno das 
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atividades em 2021. Essa nova etapa da educação liga-se a um novo pensar: 

como a criança retira as atividades na escola, essa criança tem acesso à 

internet, a família é presente, ajuda na resolução das atividades propostas 

pela escola?  

Acredita-se que a sondagem está entre os primeiros caminhos que o 

educador deve pensar. A observação, o registro e o acompanhamento são 

questões fundamentais ao processo de avaliação dos educandos. Fazer um 

acompanhamento muito de perto das aprendizagens e das propostas a 

partir dos campos de experiências e dos objetivos de aprendizagem é o 

ponto de partida para elaboração do relatório avaliativo das crianças 

menores.  

O professor é o mediador, quem apoia a criança, garantindo condições 

espaciais e materiais para que ela possa desenvolver o objetivo proposto, 

incitando os educandos a pensarem e reorganizarem o que foi proposto. 

Para Hoffmann (2020, p. 13) “[...] o que faz a diferença na avaliação é a 

intencionalidade educativa de todas as ações. Essa intencionalidade 

significa ter um olhar voltado para o desenvolvimento das crianças”. 

A avaliação deve procurar abranger todos os aspectos do 

desenvolvimento da criança, não só o cognitivo, mas sim uma avaliação a 

partir do aluno, tendo ele como referência, como parâmetro de si mesmo. 

Deve ter uma ação também diagnóstica, que indique quais alterações, na 

práxis do professor, devem acontecer para facilitar a aprendizagem do 

aluno. 

Esse precisa ser o autor da sua própria aprendizagem tendo no docente 

um facilitador, um instrumento para interagir com ele na construção do seu 

conhecimento. Segundo os Referencias Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 59), a avaliação na Educação Infantil é 

definida como: 

Um conjunto de ações que auxiliem o professor a refletir sobre as condições de 
aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas 
crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao 
professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem 
avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função acompanhar, 
orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo. 

Para tanto, a avaliação será feita mediante observação e registro do 

desenvolvimento dos alunos, o que servirá como instrumento auxiliador para 

a prática do professor. Servirá, também, como instrumento para que a 
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instituição estabeleça suas prioridades para o trabalho educativo, 

identificando pontos que necessitam de maior atenção e reorientando sua 

prática, definindo o que avaliar, como e quando em consonância com os 

princípios educativos que elege. 

Hoffman (2002) defende que avaliar crianças na Educação Infantil 

demanda do educador observação permanente, reflexão sobre aquilo que 

se observa, ou melhor, registros diários e muita sensibilidade. Outro aspecto 

fundamental para se avaliar nessa etapa educativa é o conhecimento sobre 

o desenvolvimento infantil e suas manifestações. A avaliação na Educação 

Infantil é uma ação necessária e faz parte do processo educativo dessa etapa 

de ensino. A avaliação deve servir para intervir, modificar e melhorar a 

prática pedagógica e a evolução e aprendizagem dos alunos (BASSEDAS; 

HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Entretanto, qualquer que seja a postura, os educadores não podem 

avaliar somente para cumprirem uma exigência burocrática, deixando de 

explorar esse instrumento poderoso que serve para redefinir a sua prática 

profissional. 

Entendendo que na educação infantil faz-se necessário respeitar o ritmo 

de desenvolvimento cognitivo de cada criança, o educador deve interagir 

com o aluno, acompanhando-o em todos os momentos, observando, 

intervindo, desafiando numa constante produção de conhecimentos, 

promovendo, assim, uma avaliação correta frente à construção do 

conhecimento de cada um.  

Nesse contexto de observações, o professor consegue também refletir 

sobre sua prática pedagógica e proporcionar aos alunos uma aprendizagem 

significativa e prazerosa num espaço de descontração e de interação. 

A avaliação se apresenta como uma maneira de melhorar o ensino-

aprendizagem de modo que o professor possa tomar medidas com 

mudanças educacionais que levem o aluno a se desenvolver de forma 

esperada.  

A LDB apresenta a avaliação como uma promoção “[...] na educação 

infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental” (BRASIL, 1996, p. 16). 

Esse desenvolvimento deve contar com o acompanhamento do 

educador para verificar os pontos negativos e os pontos positivos, coletando 

dados sistematicamente para que se efetue uma aprendizagem significativa 
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e detectando mudanças de comportamento a serem trabalhadas pelo 

educador, conduzindo todo esse trabalho para uma educação de qualidade. 

A avaliação na Educação Infantil é uma mediação como intervenção 

pedagógica e desafiadora do potencial de cada criança. O 

acompanhamento e a reflexão contínuos identificam as conquistas e os 

problemas dos alunos em seu desenvolvimento. 

Considerações finais 

O período de Pandemia trouxe inúmeras mudanças e adaptações para 

a sociedade em todos os setores, porém, o setor educacional pode ser 

considerado um dos mais atingidos. De um dia para o outro, o ensino se 

tornou remoto, as atividades online, ou somente impressas, e a convivência 

entre alunos e professores não era adequada para o momento.  

É notório que todas as instituições de ensino tiveram dificuldades para 

se adaptar ao chamado “novo normal” e tiveram muito trabalho para 

conseguir pensar e adaptar o ensino à nova realidade, mas um dos 

segmentos que mais sentiu essa drástica mudança foi o da Educação Infantil.  

A Educação Infantil refere-se ao período em que  a criança está sendo 

inserida no mundo escolar e necessita de amplo acompanhamento, estímulo 

e observação para que possa desenvolver tanto suas capacidades cognitivas 

quanto sociais. A maioria das crianças dessa faixa etária ainda não tem 

maturidade para acompanhar aulas online ou realizar atividades impressas 

sozinhas, e a realidade familiar, infelizmente, não permite um grande 

acompanhamento em casa. 

O desafio de elaborar materiais atrativos e que desempenhassem um 

papel minimamente adequado para que essas crianças continuassem em 

processo de aprendizagem foi grande, porém, pouco a pouco e com as 

experiências diárias esse desafio foi sendo vencido. Mas somente elaborar 

os materiais não é suficiente, a avaliação também faz parte do processo de 

ensino-aprendizagem. No entanto, como avaliar uma criança pequena sem 

ter contato com ela? 

As Leis e Diretrizes embasam esse processo, porém, em nenhuma delas 

estava prevista uma Pandemia e um período tão extenso de aulas remotas. 

Durante esses períodos afastados e após o retorno gradual dos alunos para 

as escolas, os professores e as equipes pedagógicas vêm unindo esforços 
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para que a avaliação seja realizada de uma forma justa e correta e que leve 

em consideração, acima de tudo, que cada criança tem um ritmo de 

desenvolvimento diferente e que cada uma precisa de uma intervenção 

específica.  

A avaliação na Educação Infantil continua sendo um desafio a ser 

vencido diariamente e o acompanhamento, estímulo, reflexão, estudos e 

melhorias são essenciais que para que ela seja feita de forma a engrandecer 

o processo de ensino-aprendizagem. 
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Introdução  

O projeto “Materiais Pedagógicos Acessíveis” (MAP) é oferecido pelo 

Instituto Rodrigo Mendes, uma organização sem fins lucrativos, que visa à 

inclusão e à educação de qualidade para pessoas com deficiência. 

A Escola Municipal de Educação Básica Hilda Granemann de Sousa foi 

uma das escolhidas para participar deste projeto, sendo o município de 

Caçador o único escolhido na região sul. A escola em questão está inserida 

num dos maiores bairros dessa cidade. Assim, unindo o desenho universal 

de aprendizagem, materiais pedagógicos acessíveis e as necessidades 

encontradas, criou-se o projeto LIBRANDO. 

A partir dessa escolha precedida pelo projeto MPA para desenvolver 

um material pedagógico acessível, pensou-se em algo que pudesse ser 

trabalhado com toda a comunidade escolar e que pudesse transformar, nas 

crianças, o espírito colaborativo e inclusivo. Porém, inicialmente, fazia-se 

necessário fazer algo partindo do ponto micro para depois expandir para o 

macro. Diante disso, escolheu-se uma turma do sexto ano, composta por 25 

alunos, dentre os quais, um deles surdo, outro com TDAH e uma com 

deficiência intelectual. 

Uma das barreiras pedagógicas identificada e de grande importância 
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nessa turma foi a ausência de comunicação entre o aluno surdo e os demais 

colegas. Desse modo, passou-se à articulação de possibilidades de quebrar 

essa barreira. Articularam-se profissionais na escola dispostos a ajudar nessa 

caminhada. Com a chegada do material tecnológico, houve empolgação, e 

o professor de informática se dispôs a ajudar na construção de um jogo. 

O aluno surdo tem como profissional de apoio uma professora 

intérprete de libras. Assim, todos juntos, professora de LIBRAS, professora 

do AEE, gestora, professor de sala, professora de língua portuguesa e de 

informática uniram-se para pensar em possibilidades da construção do MPA. 

Surgiram várias ideias, mas pensando na comunicação inicial dos estudantes 

com seu colega surdo, decidiu-se fazer o “LIBRANDO”, um jogo na 

perspectiva do soletrando, usando a datilologia como meio de interação. 

O objetivo do projeto foi de alinhar a proposta ao desenvolvimento 

universal para aprendizagem (DUA), uma vez que todos os envolvidos 

seriam incluídos no processo, alunos ouvintes aprimorariam sua leitura e 

escrita em Língua Portuguesa, aprenderiam o alfabeto em Língua Brasileira 

de Sinais a fim de desenvolver habilidades que contemplassem, igualmente, 

as duas línguas sendo a intenção mais importante fazer o aluno com 

deficiência auditiva se sentir parte do todo, sendo “ouvido” e participando 

das atividades diárias escolares.  

Outro fator importante é quebrar as barreiras que impedem a interação 

e a inclusão social de crianças surdas no ambiente escolar, trazendo 

reflexões sobre as potencialidades e as dificuldades que cada indivíduo tem. 

Além de tudo, trabalhando na perspectiva também da equidade de 

aprendizagens para todos, pois se levariam em consideração as 

necessidades educacionais específicas de cada aluno incluído neste projeto. 

A atividade foi realizada de forma presencial, uma vez que algumas 

cidades do estado de Santa Catarina retornaram suas aulas presenciais no 

início do ano, seguindo as orientações do Plano de Contingência COVID-19 

(PLACON). 

Fundamentação teórica 

Pensar em escola pública é lembrar-se de uma instituição responsável 

pela formação e pela promoção do cidadão em sua integridade. Por essa 

razão, cabe a ela definir, através da coletividade, que tipo de homem deseja 
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formar e que mudanças julga necessário fazer para transformar a realidade 

na qual está inserida.  

A sociedade contemporânea vem passando por expressivas 

transformações de caráter social, cultural e econômico. Tais mudanças são 

consequência, em especial, da globalização e da economia que tem 

influenciado as condutas humanas. 

Percebe-se, então, a necessidade de acompanhar esses avanços 

tecnológicos hoje tão presentes no contexto social. Nesse viés, situa-se a 

escola, que, por sua vez, precisa acompanhar, de forma competente, porém 

convicta de seu verdadeiro papel, ou seja, o de formar cidadãos conscientes 

e capazes de compreender e de criticar a realidade a sua volta, apoiando-se 

na perspectiva de que,  

[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítico é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. 
Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 
de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto 
(FREIRE, 1996, p.46). 

É bem comum, no cotidiano escolar, deparar-se com professores 

desolados sem saber o que fazer quando recebe um aluno com certos 

problemas na aprendizagem, deficiências ou transtornos. Assim, ora faz um 

diagnóstico impróprio e, muitas vezes, acaba aumentando a déficit de seu 

aluno, ora o rotula como um problema, não por má intenção, mas por não 

saber como lidar com certas naturezas.  

Diante dessa afirmação, constata-se a insegurança de alunos que, por 

vezes, deparam-se com um colega que tem alguma deficiência, como no 

caso da escola em comento, um aluno com deficiência auditiva e que faz uso 

da libras (língua brasileira de sinais) para se comunicar, e não sabem como 

lhe dar atenção ou ajuda-lo.  

O projeto veio como uma forma de ajudar e mostrar aos professores 

que é possível mudar a realidade da escola e da prática pedagógica.  

Mesmo a língua brasileira de sinais sendo reconhecida por Lei enquanto 

um direito da pessoa surda, ainda precisa adentrar de forma positiva nas 

escolas. Na sequência, serão abordadas algumas leis que asseguram esse 

direito e que foi base para o trabalho com o Librando. Na Lei nº 10.436, 

de 24 de abril de 2002, em seu parágrafo primeiro diz: 
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Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma 
de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de 
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil (BRASIL, 2002). 

Ainda sobre os direitos da pessoa com deficiência, cita-se o Decreto Nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, que assegura em seus artigos 1º e 2º a 

integração plena dessas pessoas. 

Art.1º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o 
pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 
deficiência. 
Art. 2º Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa 
portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, 
à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à 
habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social 
e econômico. (BRASIL, 1999) 

Além do aluno com deficiência auditiva, também se incluiu no projeto 

em questão uma aluna com deficiência intelectual severa. Desse modo, 

assegurou-se, igualmente, no decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 

1999, para garantir o seu direito de estar plenamente inserida não só no 

projeto, mas em todos os espaços da escola, visto que se deve garantir: “III 

- respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber 

igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos 

que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos”. 

Sabe-se que ainda há um longo caminho para percorrer, ou seja, o 

professor precisa de outros conhecimentos e habilidades para estar, de fato, 

apto a fim de receber a demanda de pessoas com deficiência que chega nas 

escolas. Nesse contexto, vale destacar que, enquanto educadores, deve-se 

estar sempre buscando formação continuada para que os direitos acima 

citados em relação às pessoas com deficiência sejam garantidos.  

Pensar nessa formação continuada como uma forma de melhorias na 

educação é pensar em professores capazes de construir currículos 

adequados para sua realidade e para melhor amparar a criança com 

deficiência, pois bem se sabe que o currículo, assim como qualquer outro 
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objeto social, tem o poder de influenciar e de modificar as pessoas, já que 

também não está livre das relações ou poder dentro de uma sociedade. 

Portanto é evidente que devemos preparar formadores e construtores 
curriculares, que antes de tudo prendem-se aos estudos das pessoas com 
deficiência, para que ao invés de neutralizar busquem sucumbir essa 
neutralização, com o intuito de formar pessoas capazes de construir sua cultura 
independente de qualquer artefato que venha a alienar e formar pessoas 
incapazes de se construir e pensar sobre si e o mundo. (SILVA,2022. p.7) 

O principal objetivo no projeto Librando foi integrar os alunos de forma 

plena no ambiente escolar, mas não se pode deixar de destacar a 

importância que teve da união e os esforços  de todos os professores que 

dele participaram. Com certeza, houve transformação e desejo de mudança 

conforme se apontará ao longo deste texto. 

O librando na prática  

A professora de português Rosete cedeu algumas de suas aulas para 

que a professora Daiane "intérprete de libras” começasse a inserir a língua 

brasileira de sinais para a turma. Nessas aulas, que aconteceram uma vez por 

semana, a professora iniciou com a história da comunidade surda através de 

vídeos e de conversas, inserindo o alfabeto manual com a música da Xuxa 

(abecedário), também foram apresentados sinais em libras dentro do 

contexto escolar. Nessas aulas, os alunos se mostraram bem interessados 

pela nova língua e também em interagir com o aluno surdo. 

Figura 1 - Professora Daiane em sala 

 
Fonte: Dos autores (2021). 

O professor de informática Gabriel começou a participar dos encontros 

junto com a professora Néllik do AEE com o intuito de entender a 
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perspectiva do projeto e de iniciar a construção do jogo. Encontros esses 

ricos em trocas tanto profissional como cultural, uma vez que tinham 

participantes de várias regiões do país.  

A turma em questão, além do aluno surdo, como descrito 

anteriormente, tem um aluno com TDAH e uma aluna com deficiência 

intelectual severa. Pensou-se em como inserir esses alunos dentro do 

projeto, respeitando suas barreiras e suas potencialidades de 

aprendizagem. 

O processo de construção do material tecnológico envolvia algumas 

etapas como, por exemplo, ligações de fiações e de leds. Nesse quesito, o 

professor de informática junto com a professora do AEE entenderam que os 

alunos citados acima deveriam conhecê-lo e participar da construção. 

Então, durante os atendimentos no AEE, esses alunos eram 

encaminhados à sala de informática para aprender e ajudar a construir o 

jogo. 

Momento de ricas trocas, pois era notória a alegria deles em entender 

o processo e se sentirem parte desse todo. 

Figura 2 – Teoria da experimentação  

 
Fonte: Autores (2021). 
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Figura 3 – Prática da teoria 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Figura 4 - Aluno remoto participando do projeto  

 
Fonte: Autores (2021). 

Na escola, trabalhava-se, à época do desenvolvimento do projeto, de 

maneira híbrida, atendendo alunos com o acesso remoto pelo Google Meet. 

Esses também foram incluídos no processo de construção do material 

tecnológico, utilizando-se, para tanto, como suporte o site Thinkercard, onde 

é possível realizar simulações de programação e ligações do Arduino. 
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Figura 5- Aplicação placas com datilologia 

 
Fonte: Dos autores (2021). 

Nesses encontros, os professores Gabriel e Néllik construíram com o 

aluno Henrique (surdo) placas de identificação dos ambientes da escola nas 

duas línguas, tornando-a um espaço com maior acessibilidade e significado 

para este aluno. O trabalho beneficiou a comunidade escolar, e, por vários 

momentos, alunos de outras turmas foram flagrados fazendo a datilologia 

das palavras, bem como professores e funcionários. 

O jogo e sua funcionalidade na prática 

Construiu-se um jogo com sensor de aproximação, pensou-se em 

botões, mas devido ao momento de pandemia e respeitando o PLACON, 

criou-se com sensor. 

Figura 6 – Dado eletrônico 

 
Fonte: dos autores (2021).  
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Figura 7 – Cartas do Librando 

 
Fonte: dos autores (2021). 

O jogo é composto por sorteio de números aleatórios através de dado 

eletrônico, encartes contendo imagens, dicas e palavras em datilologia. Dos 

mais de 60 sinais trabalhados em sala com os alunos, 45 foram escolhidas 

para compor o jogo. 

Figura 8 - Cartas do LIBRANDO 

 
Fonte: Dos autores (2021). 
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Figura 9 - Cartas do LIBRANDO 

 
Fonte: Dos autores (2021). 

Dividiu-se a turma em duas equipes, e o aluno surdo ficou como o 

“coringa” do jogo. O aluno com TDAH integrou uma das equipes, e aluna 

com deficiência intelectual ficou responsável pela mesa de cartas com as 

numerações, tendo o apoio da profissional que a acompanha em sala de 

aula para realizar a tarefa dentro do jogo. 

Figura 10 – Participação da aluna Mirela 

 
Fonte: Dos autores (2021). 
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Figura 11 – Alunos, professores equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação de Caçador 

Fonte: Dos autores (2021). 

Considerações finais 

A participação dos alunos para alcançar o objetivo principal, isto é, 

incluir o colega e serem incluídos em sua língua, foi notória e emocionante. 

Houve o esforço de sempre perguntarem ao aluno surdo se estavam fazendo 

certo, usando-o como coringa e juiz do jogo. Isso muito importante. A aluna 

deficiente intelectual, com ajuda de sua profissional de apoio, era aplaudida 

a cada encarte que conseguia dar aos seus colegas. Todos esperavam o 

tempo dela, sem pressioná-la, momento em que percebemos que o objetivo 

maior do projeto tinha sido atingindo, ou seja, fazer com que todos 

compreendessem que cada um tem potencialidades e dificuldades, 

devendo haver respeito sempre.  

Este trabalho permitiu enxergar que se pode transformar o chão da 

escola em um espaço de equidade, inclusão e amor, desde que se esteja 

disposto a dar as mãos para esse fim. Para finalizar este relato rico de trocas 

e de experiências, as quais que ficarão para sempre como legado aos alunos, 

como afirma Paulo Freire, “[...] se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. (FREIRE, 2000, p.67) 
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Ana Paula da Silva Batista 
Patrícia Borges  

 
EMEB Henrique Júlio Berger 

EMEB Morada do Sol 
Caçador-SC 

 

Introdução  

O Grupo de Convivência Família na Escola e Atendimento Educacional 

Especializado nasceu da necessidade de estreitar laços entre a escola e os 

familiares dos alunos atendidos. Levou-se em consideração o crescente 

aumento no número de crianças e de adolescentes com transtorno e/ou 

deficiência e, em muitos casos, a família não sabe o que está acontecendo 

com sua criança ou como direcionar o acompanhamento em terapias 

necessárias para alavancar o desenvolvimento, bem como as questões 

ambientais e socioemocionais que, também, são importantes na construção 

do ser. Assim: 

A família configura-se como espaço em que a criança ouve as primeiras falas e 
experimenta as primeiras relações com o outro, iniciando a construção da 
autoimagem e estabelecendo vínculos afetivos e culturais que, passando por 
um gradual alargamento, vão assimilando parentes, amigos, comunidade e a 
sociedade como um todo. A família funciona como um filtro pelo qual se 
começa a reconhecer e atribuir significado ao mundo que nos cerca (CANEDO, 
2018). 

É notório que crianças acompanhadas mais pontualmente pelos 

familiares em sua vida escolar apresentam maiores chances de 

desenvolvimento. Sendo o núcleo familiar a primeira escola da criança, a 

escola propriamente dita deveria vir somente para agregar e atribuir 

conhecimentos didáticos, no entanto, atualmente, tal ambiente tem seu 



146 
 

 

papel aumentado, principalmente pela falta de estrutura que as famílias vêm 

apresentando. Desse modo, vem adquirido cada vez mais importância na 

edificação dos conhecimentos a serem conquistados pelos alunos. Nesse 

contexto, decidiu-se realizar essa intermediação entre as escolas e os 

familiares das crianças e dos adolescentes atendidos, com uma configuração 

de roda de conversa, com troca de experiências, vivências, apresentações 

de alunos de instituições de Educação Especial e participação de 

especialistas de várias áreas pertinentes ao tema. 

A importância da união entre família e escola para a 

Educação Especial e inclusiva 

Em muito evoluiu a Educação Especial e a inclusão social nas últimas 

décadas, ou melhor, a partir da Declaração de Salamanca, em 1994, outras 

leis e diretrizes foram criadas visando a dar voz e vez às pessoas deficientes 

ou com transtornos. Essa nova forma de pensar responde ao propósito de 

que todas as pessoas, sejam quais forem suas diferenças individuais, devem 

ter garantido o acesso a uma educação inclusiva (RAIMUNDO, 2020). No 

Brasil, o primeiro passo dado foi em 1988 por meio da Constituição Federal. 

O atendimento educacional especializado descrito na Constituição Federal de 
1988, no artigo 208, inciso III, traz na sua redação que o mesmo deve acontecer 
preferencialmente na rede regular de ensino. O “preferencialmente” é que 
abriu precedentes, gerando julgamentos subjetivos e díspares no território 
nacional (PLETSCH et al., 2009-2010, p. 23). 

Por conseguinte, promulgou-se a LDB  nº9394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), na qual, por meio do artigo 59, prevê-se o 

Atendimento Educacional Especializado e se estabelecem as atribuições e a 

forma de funcionamento. Além dessa, há, também, a Política Nacional de 

Educação Especial de 2008, a resolução nº 4/2009, do Conselho Nacional 

de Educação que institui diretrizes operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na educação básica e outros direcionamentos, 

além de políticas estaduais e municipais que visam a assegurar uma 

educação inclusiva. 

O AEE, então, se destina a garantir a permanência do aluno na escola regular, 
promovendo primeiro o acesso ao currículo, por meio de acessibilidade física 
como adaptações arquitetônicas, oferta de transporte, adequação de mobiliário 
e de equipamentos, acesso a sistemas de comunicação. Dado o acesso, como 
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consequência, para o ensino em si, o AEE tem como finalidade também 
favorecer a organização de materiais didáticos e pedagógicos, estratégias 
diferenciadas, instrumentos de avaliação adequados às necessidades do aluno 
para que, de fato, sua permanência na escola lhe proporcione desenvolvimento 
acadêmico e pessoal. Ainda que o discurso sobre o atendimento educacional 
especializado não seja novo, a prática ou as notícias sobre como este tem sido 
realizado são poucas e ainda carregadas de dúvidas. Tal contexto pode ser 
analisado sob duas perspectivas: da escola especial e da escola regular. A 
escola especial, que também pode oferecer o AEE, sempre atuou com o aluno 
com necessidades educacionais especiais em um espaço que muito se 
diferencia do espaço da escola regular. E a escola regular, por sua vez, estava 
habituada a pensar sobre uma linearidade diante da aprendizagem dos seus 
alunos que muito se diferencia dos “novos” alunos que chegam até ela nesse 
momento. Ou seja, atuar com alunos com necessidades educacionais especiais 
no espaço da escola regular exige outras formas de lidar com o processo 
escolar; formas estas que precisam ser compartilhadas por todos os ambientes 
que oferecerem o atendimento educacional especializado, 
independentemente da sua caracterização. Assim, percebemos que há a 
necessidade da organização de uma rede de saberes, na qual os profissionais 
envolvidos com esses alunos, na sala de aula ou em outros ambientes da escola 
ou ainda no AEE, que pode acontecer fora da sua escola, precisam ter a 
condição de compartilhar os caminhos que são necessários para esse aluno 
aprender e se desenvolver (PLETSCH et al, 2009-2010, p. 24). 

Com base nos pressupostos legais, visa a promover a educação 

inclusiva no sistema educacional público de ensino e a atender os estudantes 

público-alvo da educação especial, articulando-se às políticas públicas 

vigentes e o Projeto Político Pedagógico (PPP), documento criado pela 

escola e norteado pelos marcos legais, além de considerada a 

individualidade da comunidade na qual se situa a instituição escolar. Assim, 

procurando colocar em prática a legislação, criaram-se as salas de recursos 

multifuncionais dentro das escolas e das instituições regulares de ensino 

com o intuito de prestar atendimento não somente às crianças, mas a todos 

os componentes que a envolvem, buscando sempre a inclusão em todos os 

sentidos. Assim, em concordância com as Diretrizes Operacionais da 

Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica: 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 
etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 
disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo 
de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular (MEC, 2008, 
p.1). 

Sob esse aspecto, vale destacar que a educação especial deve atender 
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alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, garantindo-lhes, entre outras coisas, inserção e 

inclusão na escola e na sociedade, trabalhando para que consiga ter uma 

vida autônoma (MEC, 2008). 

Ainda, de acordo com Diretrizes Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, é 

função do profissional do AEE: 

Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; 
Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os 
serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros (MEC, 2008, p. 4). 

A LDB (2004, p.27) reforça a relevância da presença da família na escola 

no artigo 2º, no qual aponta que: 

A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade 
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Zagury vem em concordância com o citado ao mencionar que a família 

tem papel de extrema significância na aprendizagem da criança, pois está 

fortemente ligada ao papel da escola (2002, P. 175).  

Para Szymanzki (2003 p.22) “[...] é na família que a criança encontra os 

primeiros “outros” e, por meio deles, aprende os modos de existir – seu 

mundo adquire significado e ela começa a constituir-se como sujeito”. Isso 

não retira a necessidade de a escola também ensinar valores éticos, sociais 

e morais, além de ensinar conteúdos, segundo ressalta Szymanzki (2003 p. 

99). 

De acordo com Maranhão (2004, p.89-90) 

O que família e escola julgavam suficiente no que tange à educação, já não é. 
O ideal é que pais, professores e comunidade estreitem seus laços e torne a 
educação um processo coletivo. Mas não cabe aos professores educar os pais. 
Seu alvo é o aluno, independente da história familiar que carrega e o influencia.   

O papel do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

nesse caso, é proporcionar essa aproximação, mostrando aos pais que a 

escola está aberta à participação ativa e a sugestões de forma a garantir uma 

gestão democrática e de qualidade. Nesse ínterim, as crianças devem ser 

vistas em dois aspectos ao mesmo tempo: como filhos e como estudantes. 
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Sendo essas entidades as mais respeitáveis e relevantes da sociedade atual, 

ou seja, família e escola, ambas precisam trabalhar unidas, buscando 

caminhar com propósitos que beneficiem toda a construção do 

conhecimento e da autonomia do aluno. 

Na perspectiva da educação inclusiva, pode-se averiguar uma 

movimentação global, sendo essa uma ação política, social e pedagógica, 

que busca a defesa do direito de igualdade e de condições de ensino e de 

aprendizagem. Vale destacar que está pautada na constituição dos direitos 

humanos, que associa igualdade e diferença como valores inseparáveis, 

além de seguir rumo ao ideal de equidade (MEC/SEESP, 2007) 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a 
escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada 
nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do 
processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo 
inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas 
continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões 
homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem 
apresentado características comuns nos processos de segregação e integração, 
que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. A partir da visão 
dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no 
reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma 
identificação dos mecanismos e processos de hierarquização que operam na 
regulação e produção das desigualdades. Essa problematização explicita os 
processos normativos de distinção dos alunos em razão de características 
intelectuais, físicas, culturais, sociais e lingüísticas, entre outras, estruturantes do 
modelo tradicional de educação escolar (MEC/SEESP, 2007).  

Nesse ponto de vista, a inclusão implica numa quebra de paradoxo no 

contexto educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os 

que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais para que 

obtenham sucesso na corrente educativa geral (MANTOAN, 1999).  

“Trata-se de estabelecer os alicerces para que a escola possa educar 

com êxito a diversidade de seu alunado e colaborar com a erradicação da 

ampla desigualdade e injustiça social”, Howe, 1996; Slee, 1996; Kerzner 

Lipsky & Gartner, 1996 (MEC, 2005). 

O percurso até aqui 

O trabalho entre família e escola como visto somente tende a beneficiar 

a educação como um todo. Cada vez mais essa necessidade é sentida pelos 
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envolvidos no processo educativo. Dentre as atribuições do professor do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), de acordo com o MEC, está 

a promoção de atividades e de espaços de participação da família e a 

interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre 

outros. 

Desse modo, sentida essa carência das famílias nos ambientes das duas 

escolas supracitadas em que atuam as professoras do AEE, surgiu a ideia de 

realizar encontros por meio dos quais houvesse um compartilhamento 

informações e de vivências em formato de roda de conversa de um modo 

que o ambiente fosse acolhedor e aberto à conversação de todas as partes 

envolvidas. 

A ideia foi transmitida à direção das escolas que prontamente se 

colocaram à disposição para auxiliar e enfatizaram a precisão do projeto. 

Posteriormente, houve a parte escrita para apresentação formal às diretoras, 

à supervisora de AEE e a especialistas de cada instituição escolar. 

O primeiro encontro ocorreu nas duas escolas em dias distintos, isto é, 

no dia 25 de abril, na EMEB Henrique Júlio Berger e no 28 de abril de 2022, 

na EMEB Morada do Sol. Na ocasião, deu-se a apresentação do trabalho 

realizado na sala de recursos multifuncionais, falou-se sobre função do 

professor do AEE dentro do espaço escolar, qual o público alvo do AEE, a 

função do Profissional de Apoio e breve esclarecimento sobre as 

deficiências, transtornos e dificuldades de aprendizagem. 

Figura 1 – EMEB Henrique Júlio Berger - (25 de abril 2022) 

 
Fonte: Das autoras (2022). 
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Figura 2 – EMEB Morada do Sol - (28 abril de 2022) 

 
Fonte: Das autoras (2022). 

Planejou-se um lanche no final, havendo a distribuição de brindes 

coletados aos pais e aos responsáveis presentes. A participação de todos foi 

ativa com questionamentos e relatos, conforme o planejado pelas 

professoras. Houve a participação das diretoras na fala, das especialistas e a 

participação especial da supervisora do AEE da Secretaria da Educação 

Elisamara Gaspar, a qual trouxe as informações sobre a atuação do 

Profissional de Apoio. 

O segundo encontro aconteceu no mesmo formato, no mês de agosto 

de 2022, ou melhor, no dia 25 na EMEB Henrique Júlio Berger e no dia 29 

(essa data relaciona-se à necessidade da prevenção das deficiências) na 

EMEB Morada do Sol com a parceria da professora Silmara de Moraes, 

profissional atuante na APAE de Caçador, a qual abordou o tema.  

O terceiro encontro está programado para o final do mês de novembro 

e início de dezembro do presente ano, nos dias 28 e 1º, respectivamente, 

com a participação das famílias e dos estudantes atendidos pelo AEE. 

Nesses dias, serão apresentados vídeos de relatos de alguns familiares 

previamente selecionados e momentos de apresentações de entidades 

afins.  
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Considerações finais 

O passo inicial almejado para fomentar atividades e espaços de 

participação da família foi dado. Percebeu-se que essa aliança é e sempre 

será muito importante no processo de construção do ser. 

Todos os envolvidos sentiram-se notoriamente acolhidos nas 

discussões provocadas, momento no qual puderam expor suas dúvidas e 

experiências como pais e responsáveis por uma criança com deficiência ou 

transtorno. Igualmente, os profissionais atuantes nas escolas tiveram a 

oportunidade fazer o mesmo de um modo que se pudesse compreender 

que todos precisam estar unidos para que seja viável oferecer aos alunos do 

AEE um atendimento mais adequado e realmente inclusivo, 

compreendendo os direitos e os deveres de ambas as partes no 

desenvolvimento da autonomia, da aquisição de conhecimentos, no 

desenvolvimento socioemocional e da criticidade. 

Considerando o número de alunos atendidos em cada escola e por ser 

essa a primeira iniciativa, houve boa participação dos familiares responsáveis 

pelas crianças. Logo, verifica-se o trabalho realizado junto às famílias de 

maneira positiva, pois a intenção é que se torne um projeto parte do PPP das 

escolas e ocorra anualmente, com o engajamento cada vez maior de todos. 

“Não há receita para mudar a escola! Reinventar nossas práticas e 

mentalidades é parte da tarefa do nosso tempo. Tempo de inclusão!” 

(DUTRA apud MONTOAN, 2003).  
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Introdução 

Quando se ouve falar sobre gestão educacional, logo vêm à tona as 

obrigações corriqueiras dos gestores da unidade escolar, as ações que um 

gestor deve desenvolver e a sua relação com a equipe para administrar o 

cotidiano da escola. Trata-se de uma realidade permeada pela necessidade 

de resolução de situações adversas que ocorrem internamente, exigindo o 

enfrentamento dos mais diversos problemas, além dos imprevistos que 

advêm do entorno da unidade escolar. 

As escolas passam por várias dificuldades no seu dia a dia e problemas 

são enfrentados diariamente por gestores e equipe. Além de questões 

relacionadas à parte pedagógica, há o enfrentamento dos problemas 

relacionados à infraestrutura, ou seja, por muitas vezes as unidades escolares 

não oferecem condições motivadoras ao aprendizado. Não é incomum 

encontrar carteiras e cadeiras quebradas, escolas com goteiras, com a parte 

elétrica destruída, sem armários, com banheiros sem condições de uso e 

outras tantas situações que podem ser vistas aos olhos da comunidade 

escolar como manifestação de descaso ou de má gestão. 

Como se pode ver, há inúmeras situações complicadas que os gestores 

enfrentam na faina da gestão. No entanto, se pudéssemos elencar algumas 
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situações mais pontuais, pode-se começar afirmando que o primeiro caso 

envolve a necessidade de desenvolver um trabalho eficaz que vai desde 

ações pontuais como a conversa com os alunos de uma determinada turma 

para organização de uma homenagem, a comunicação dos recados 

corriqueiros da escola para professores e alunos, ou mesmo orientar sobre 

as tarefas do dia à equipe gestora, até as situações mais difíceis como a falta 

repentina de professores num determinado dia, comunidade violenta, salas 

lotadas, dentre outras.  

Além disso, há a parte financeira da escola, que, muitas vezes, possui 

recursos escassos ou nenhum diante das muitas necessidades. Por outro 

lado, quando há algum recurso disponível, existe todo um processo 

burocrático para gerenciá-lo com lisura. Outrossim, ao mesmo tempo que o 

gestor precisa enfrentar as intempéries diárias da escola, necessita ser eficaz 

em suas ações focando também na qualidade do ensino oferecido. Segundo 

Boccia e Dabul (2013):  

Um diretor é, antes de tudo, um educador que se preocupa com o bem-estar 
dos alunos, e não apenas um administrador em busca de eficiência. Seu 
trabalho no cotidiano escolar precisa ser eficaz na condução de uma gestão 
democrática e focado na melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem 
oferecidos pela escola que dirige (p. 20). 

Assim, para atingir os objetivos e enfrentar as dificuldades relatadas, 

acredita-se que somente o gestor, sem auxílio, não conseguirá abarcar todos 

as de demandas que a unidade escolar necessita. É preciso, então, que se 

promova uma distribuição de tarefas, de responsabilidades e isso necessita 

da participação de toda a comunidade escolar, ou seja, é importante que se 

tenha uma gestão democrática e participativa. Nesse viés, Silva (2017) 

disserta que: 

[...] a gestão escolar democrática significa promover a redistribuição de 
responsabilidades, ideias de participação, trabalho em equipe, decisão sobre 
as ações que serão desenvolvidas, análise de situações em conjunto. Além de 
promover confronto de ideias, procurando, assim, o êxito de sua organização 
através de uma atuação consciente dos envolvidos. (p. 16999). 

Assim, a participação de toda a comunidade escolar junto à gestão 

viabiliza a apresentação de diferentes olhares à resolução de problemas, 

pois a possibilidade dessa participação por parte dos pais, dos alunos e da 

equipe escolar cria vínculos entre a escola e a comunidade, efetivando-se 

parcerias para enfrentar situações adversas.  
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Com o avanço das políticas educacionais e com a necessidade do 

cumprimento da legislação vigente, a gestão das unidades escolares precisa 

da participação de todos os envolvidos na escola para dar-se um 

planejamento adequado a fim de executar ações importantes, as quais 

objetivam o funcionamento diário dela. Com isso, almeja-se atingir uma 

melhoria significativa na escola e no ensino.  

Para alcançar esse objetivo, acredita-se que as decisões do 

planejamento sobre os rumos da unidade escolar devem ser tomadas em 

conjunto, de forma que apresente um debate democrático e favoreça a 

execução de ações por todos os participantes. Nesse sentido, Ganzeli (2001) 

diz que: 

A participação de todos os envolvidos no dia-a-dia da escola, nas decisões 
sobre os seus rumos, garante a produção de um planejamento no qual estejam 
contemplados os diferentes "olhares" da realidade escolar, possibilitando 
assim, a criação de vínculos entre pais, alunos, professores, funcionários e 
especialistas. A presença do debate democrático possibilita a produção de 
critérios coletivos na orientação do processo de planejamento que, por sua vez, 
incorpora significados comuns aos diferentes agentes educacionais, 
colaborando com a identificação desses com o trabalho desenvolvido na 
escola. Favorece a execução de ações através de compromissos construídos 
entre aqueles diretamente atingidos pelo planejamento educacional (s. p). 

Para além dos problemas citados, a equipe gestora da escola necessita 

de competências, de habilidades e de atitudes diversas para a resolução dos 

dilemas diários. Assim sendo, a concretização deste trabalho pautou-se em 

um relato de experiência sobre uma situação além dos problemas 

corriqueiros enfrentados pela escola, problema esse que também 

necessitou de habilidades e demandou ações participativas, democráticas e 

organizadas de gestão. 

Metodologia 

No tocante à metodologia do texto, optou-se por uma pesquisa 

primeiramente bibliográfica, vinculada à abordagem qualitativa. Ambas as 

opções têm como possibilidade coletar dados em artigos científicos e em 

livros específicos com o intuito de compreender qual é o estado da arte 

sobre o tema. 

A abordagem qualitativa é fundamental à compreensão de 

particularidades, possibilitando a exteriorização da subjetividade dos 
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envolvidos, sem a necessidade de assegurar a homogeneidade dos 

resultados. Portanto, responde a questões mais particulares, trabalhando 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, “[...], dessa forma [...] corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2002, p. 23). Nesse caso, o texto 

produzido não está preocupado com critérios quantitativos, mas, 

sobremaneira, com critérios qualitativos  

Coloca-se também que esse texto é um relato de experiência baseado 

no enfrentamento de uma enchente na Escola de Educação Básica Professor 

Frederico Navarro Lins, da cidade de Rio do Sul-SC. Como metodologia de 

apresentação do tema, a técnica utilizada é a narrativa marcada pela costura 

entre a análise bibliográfica qualificativa e a narrativa da experiência vivida. 

Segundo Gil (2022): 

Dentre as múltiplas modalidades de pesquisa, a narrativa é que possibilita maior 
flexibilidade quanto à redação do relatório. Há relatórios em que se adota uma 
abordagem clássica, que inclui seções como introdução, revisão da literatura e 
métodos. Mas também há relatórios em que os autores partem do relato de suas 
próprias experiências. O que importa, todavia, é que o relato enfatize o caráter 
narrativo da pesquisa (s. p.). 

Resultados e discussões 

A situação inicialmente caótica de uma enchente que afetou uma escola 

em um município catarinense trouxe a pergunta mais simples e difícil de ser 

respondida: o que fazer diante desse fenômeno climático tão inesperado? 

Esse foi um momento diferente, haja vista ser um problema bem mais amplo 

do que os corriqueiros. Tudo estava debaixo d’água, não houve tempo para 

retirada de qualquer material, a chuva foi contínua e torrencial durante a 

noite, encheu o rio e alagou a escola, a qual ficou praticamente submersa. 

Tudo isso ocorreu na madrugada de 4 de maio de 2022. 

No decorrer do texto, apresentam-se algumas imagens no intuito de 

revelar o processo de ação e de transformação da escola diante do caos 

relatado. Aliás, essas imagens têm o objetivo de destacar a necessidade 

urgente de tomar decisões rápidas e certeiras diante de um episódio 

diferente da rotina escolar. Fato esse que aporta a importância de se realizar 

uma gestão com competência, de modo democrático e participativo, uma 

vez que tudo ocorreu repentinamente, de forma imprevista e, nesse sentido, 



158 
 

 

as pessoas envolvidas no processo precisaram mobilizar recursos para 

resolver as novas situações. Nessa perspectiva, Fleury e Fleury (2001) 

colocam que: 

A noção de incidente, aquilo que ocorre de forma imprevista, não programada, 
vindo a perturbar o desenrolar normal do sistema de produção, ultrapassando 
a capacidade rotineira de assegurar sua auto-regulação; isto implica que a 
competência não pode estar contida nas pré-definições da tarefa; a pessoa 
precisa estar sempre mobilizando recursos para resolver as novas situações 
(p.186).  

Figura 1 – Escola invadida pela enchente 

Fonte: EEB Professor Frederico Navarro Lins (2022).

A figura 1 apresenta a situação das águas. Naquele momento, a 

escola já estava totalmente alagada, não havia condições de acessar 

qualquer parte e não havia nenhuma possibilidade de retirada de 

qualquer objeto ou documento. A chuva contínua impossibilitou 

qualquer ação para auxiliar a unidade escolar. Além disso, a correnteza 

do rio causou danos, quebrando janelas e arrancando os portões laterais. 

Diante dos fatos ocorridos da noite para o dia, existia ali um problema 

que interferia negativamente e de modo muito preocupante na escola. 

Primeiramente, não se tinha acesso à unidade escolar, pois tudo estava 

alagado. O que havia de certeza era que, quando as águas baixassem, 

encontrar-se-ia muita sujeira, lama em toda a escola (salas, ginásio, pátio) e, 

por fim, livros, documentos, mobiliário e material de informática estariam 

praticamente perdidos. De fato, a enchente chegou na escola, mas o que 

fazer? Essa foi a primeira indagação. 



159 
 

 

No momento em que se observou a situação, tendo como a primeira 

causa o excesso de chuvas e a necessidade de sondagem mais detalhada da 

situação, buscou-se um planejamento para observar e acompanhar o nível 

do rio. Assim, fez-se um monitoramento para que ações pudessem ser 

iniciadas o mais breve possível. Observou-se que era necessário ter 

conhecimento da realidade com maior precisão para poder planejar e, 

então, agir. Conforme Menegolla e Sant’anna (2002): 

O ato de planejar sempre parte das necessidades e urgências que 

surgem a partir de uma sondagem sobre a realidade. Esta sondagem da 

realidade é a primeira etapa do processo do planejamento. É através do 

conhecimento da realidade que se pode estabelecer, com mais precisão, 

quais as mais importantes urgências e necessidades que devam ser 

enfocadas, analisadas e estudadas durante o ato de planejar. Necessidades 

são necessidades, por isso devem ser enfrentadas com sabedoria e 

urgência, isto é, de forma objetiva e realista, para se poder estabelecer quais 

as mais urgentes a serem atacadas (p. 19).  

Desse modo, o primeiro momento foi o de observar os índices 

pluviométricos com auxílio da Defesa Civil da região e do estado de Santa 

Catarina, que informavam, de hora em hora, a medição dos rios e também a 

previsão do tempo. Assim, com a perspectiva de receber infomações mais 

próximas e acertadas da realidade, iniciou-se o planejamento para o 

trabalho após a baixa das águas. 

Com a informação de que a chuva estava diminuindo e as águas dos 

rios começariam a baixar em 24 horas, iniciou-se, via internet e telefone, o 

planejamento para superar as dificuldades da escola, uma vez que a mesma 

não estava preparada para lidar com a situação. Mostrou-se, então, 

necessário buscar recursos físicos, humanos e financeiros para a 

recuperação do espaço escolar. Diante disso, para alcançar o objetivo 

programado, evidenciou-se a necessidade de desenvolver ações acertadas 

na busca de todos os meios e os recursos para a efetiva execução das tarefas. 

Nesse sentido, Menegolla e Sant’anna (2002) colocam que: 

O ato de planejar requer habilidade para prever uma ação que se realizará 
posteriormente, por isso se exige acertada e racional previsão de todos os 
meios e recursos necessários nas diferentes etapas do planejamento, do seu 
desenvolvimento e de sua efetiva execução, para alcançar os objetivos 
desejados (p. 19-20). 

O planejamento precisava ser acertado e racional com a previsão de 
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todos os meios e dos recursos necessários, pois o objetivo era, após a baixa 

das águas, deixar a escola em condições de receber os alunos e a 

comunidade escolar em dois dias, porém foi compreendido que as tarefas 

para atingir esse objetivo eram árduas. 

Para isso, durante o período que as águas ainda impossibilitavam os 

trabalhos de fato na escola, a Coordenadoria Regional de Educação 

contatava órgãos estaduais e regionais (Secretaria de Estado da Educação, 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, dentre outros), 

solicitando auxílio para a organização e a limpeza do ambiente em questão 

assim que se tivesse acesso ao prédio. 

A gestão da escola ficou com a responsabilidade de buscar, junto à 

comunidade, equipamentos para ajudar na limpeza e recursos humanos, ou 

seja, buscar parcerias e trazer a comunidade para o interior daquele espaço 

a fim de auxiliar em um evento tão singular. Nas palavras de Campos e Silva 

(2009), o gestor precisa estar atento 

[...] ao desenvolvimento do trabalho no sentido de buscar parceria, articular a 
comunidade escolar na representatividade dos conselhos escolares, nas ações 
que envolvem o cotidiano escolar, trazendo a comunidade exterior para o 
interior da escola, ou seja, abrir as portas do espaço educacional [para] 
participar das decisões decorrentes daquele ambiente educacional (CAMPOS; 
SILVA, 2009, p.1867). 

Diante desse aporte teórico e com a baixa das águas, houve a 

possibilidade de entrar na escola para a limpeza e organização. Contudo, 

outras unidades escolares que passaram por situação semelhante, mas não 

tão grave, também necessitavam de auxílio, então, um trabalho de 

planejamento foi iniciado para a execução de ações nessas unidades 

também. Assim, o suporte, consequentemente, fez-se menor. 
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Figura 2 – Águas baixando 

 
Fonte: EEB Professor Frederico Navarro Lins (2022). 

A Figura 2 mostra o momento em que as águas estavam baixando e 

já havia a possibilidade de acesso à escola. A equipe gestora adentrou 

ao prédio e teve uma visão geral dos estragos causados. 

Então, em frente à realidade, houve a necessidade da aplicação de 

todo o planejamento para recuperação e limpeza do prédio. 

Esse planejamento se deu de forma coletiva, pois havia objetivos e 

prazos para cumprir. Cabe destacar que, de acordo com Ganzeli (2001,  

s. p.), “[...] o planejamento participativo é o processo de organização do 

trabalho coletivo da unidade escolar [...]” e, nesse momento, nunca se 

precisou tanto de um planejamento eficaz, participativo e que organizasse 

coletivamente a limpeza e a recuperção dos estragos proporcionados pela 

enchente. 

Registra-se aqui que já na entrada, porém ainda fora do prédio, era 

possível se observar o caos no qual estava a escola; previa-se que as 

dificuldades para colocar a escola em ordem seriam mais difíceis que o 

esperado, até porque se obsevaram estragos não esperados e que não 

tinham sido observados durante a invasão das águas, ou seja, como relatava 

um senhor que auxiliou no processo de limpeza: “As coisas aconteceram por 

baixo das águas”. Ainda de fora do prédio, tinha-se a visão de entulhos, lixo 

e lama. Na parte física, viam-se os portões quebrados, vidros das janelas 

estilhaçados, portas em estado deplorável, pátio com lajotas arrancadas, 

dentre outros.  

Enquanto grupos de pessoas estavam na unidade escolar para planejar 

os primeiros trabalhos e, logo em seguida, iniciar a limpeza, outros iniciavam 
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um planejamento para suprir a demanda de todas as escolas da região que 

foram invadidas pelas águas. Esse planejamento ficou sob a 

responsabilidade da Coordenadoria Regional de Educação, que iniciou o 

trabalho de verificar cada realidade e cada problema para colocar em prática 

as ações. No tocante a planejar ações para cada realidade escolar, Ganzeli 

(2001) relata que: 

Analisar a realidade particular de cada escola, torna-se uma tarefa fundamental 
no processo de planejamento, pois "problemas" semelhantes não são 
necessariamente identificáveis, ou seja, o mesmo "problema" deve ser pensado 
de forma diferente, em distintas realidades escolares (s. p.). 

Seguidamente, a comunidade escolar (Associação de Pais e 

Professores, Conselho Deliberativo, Grêmio Estudantil, Coordenadoria 

Regional de Educação, comunidade em geral e voluntários), já 

anteriormente contatada pela gestão da escola, fez-se presente para auxiliar 

na atividade de limpeza da Escola de Educação Básica Professor Frederico 

Navarro Lins. 

Figura 3 – Parte do pátio da escola depois das águas baixarem 

 
Fonte: EEB Professor Frederico Navarro Lins (2022) 

A figura 3 mostra parte do pátio da escola após a baixa das águas: o que 

se observa é uma imensa lâmina de lama, realmente uma cena triste que 

exige um trabalho árduo de limpeza e, como coloca Silva (2017) em relação 

a equipe gestora da escola: “[...] surge a necessidade de que cada um 

coloque em prática suas habilidades, opiniões acerca de um determinado 

assunto, com possibilidades de participar nas decisões[...]” (SILVA, 2017, p. 

16997), uma vez que há muito trabalho pela frente. 

Diante da situação encontrada e de acordo com a opinião de toda a 

comunidade escolar, decidiu-se então que seria humanamente impossível 
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realizar a limpeza do pátio manualmente ou com um mero “lava-jato”. Assim, 

o Corpo de Bombeiros fez-se presente para agilizar o processo de limpeza. 

Com isso, ficou claro que a “[...] gestão democrática na educação é tarefa de 

todos, ela deve iniciar na família, no governo, na sociedade, mas para que 

isso flua em perfeita harmonia, é preciso a participação de todos” (SILVA, 

2017, p. 16998).  

Desse modo, havia uma missão a ser realizada e para o devido sucesso, 

necessitava-se de um trabalho coletivo com o apoio da comunidade e dos 

demais órgãos municipais, estaduais e da boa gestão para as divisões das 

tarefas e das decisões a serem tomadas para a realização do trabalho. 

Outrossim, a gestora da escola se inseriu nos trabalhos como parte 

fundamental para a organização dessa missão. Sobre a participação do 

gestor na escola, Pereira (2020) comenta que: 

[...] é preciso que este, acima de tudo se preocupe com a missão da escola, e se 
insira como parte fundamental, para que esta se cumpra dentro do ambiente 
educativo. Aqui, uma missão importante é desenvolver um trabalho dentro da 
coletividade, ou seja, considerar uma gestão a compartilhe tarefas, mas não só 
elas, que seja compartilhado a oportunidade de as pessoas colaborarem para 
as decisões, as quais ocorrem diariamente dentro da escola (p. 33-34). 

No decorrer dos trabalhos, dividiram-se as tarefas: a gestão da 

escola além auxiliar na limpeza, administrar os trabalhos para 

recuperação do ambiente escolar, fazer o levantamento dos 

equipamentos, materiais e documentos destruídos pelas águas sem a 

possibilidade de recuperação, verificou os imperativos mais urgentes 

para cumprir o prazo de retorno às aulas e dar o mínimo de condições 

para os alunos terem suas aulas normalmente.  

Uma equipe na Coordenadoria Regional de Educação auxiliou nas 

atividades de modo geral, outra buscou, junto aos órgãos estaduais, 

regionais e municipais, soluções para auxílio na limpeza e reparos na 

parte física, elétrica e na rede de internet do prédio. Assim, os atos vieram 

ao encontro de uma gestão participativa que “[...] se apresenta de forma 

muito positiva dentro das escolas, pois apresenta ações, as quais envolvem 

a comunidade escolar e favorece para que todos possam participar dos 

acontecimentos envolvendo a escola” (PEREIRA, 2020, p. 32). 
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Figura 4 – Execução dos trabalhos de limpeza 

 
Fonte: EEB Professor Frederico Navarro Lins (2022).

Observa-se, na figura 4, o envolvimento da comunidade para a 

limpeza, bem como o auxílio do Corpo de Bombeiro da cidade, todos 

organizados realizando suas tarefas sob a coordenação da direção 

escolar, que, nesse momento, não tem a função de chefia, mas de 

liderança que se envolve diretamente nas atividades e que auxilia na 

gestão das pessoas que estão desenvolvendo seus trabalhos. 

Nesse sentido, Silva, (2017) em relação à participação de toda a 

comunidade escolar, bem como dos órgãos parceiros e as tarefas do 

gestor, argumenta que: 

Cabe então a direção escolar propor o crescimento dessa participação, 
acompanhando os desdobramentos e refletindo sobre os resultados obtidos. 
Frente a essa reflexão, vemos a necessidade de o gestor não ser apenas um 
chefe ou mandatário das ações, mas ser um líder, isso compete a esse 
profissional ter a capacidade de gerir pessoas, mobilizar esforços, tendo uma 
visão clara sobre a organização e objetivos a serem concretizados (p. 17006). 

Houve também uma equipe que procurou salvar os documentos, 

separar o que foi possível recuperar e, ainda, uma outra que cuidou da 

parte legal e burocrática para contratação de serviços necessários para 

agilizar os trabalhos de limpeza da escola. Em outras palavras, fez-se uma 

força-tarefa, na qual, indiferente do cargo ocupado, todos colaboraram. 

Situações de imprevisto necessitaram da ajuda de todos e, nesse sentido, 

Maria Tereza Leme Fleury e Afonso Fleury (2001) apontam que: 

O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao 
cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo 
mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e 
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complexa. Esta complexidade de situações torna o imprevisto cada vez mais 
cotidiano e rotineiro (p. 186). 

Assim sendo, uma mobilização foi criada para cumprir os objetivos, 

dentre eles, o principal era proporcionar condições para que a escola 

recebesse os alunos dois dias após baixarem as águas. Quanto aos objetivos 

de organizar a parte elétrica e a rede de internet, conseguiu-se êxito no 

prazo estabelecido dentro do planejado, ou seja, cinco dias.  

Após a execução de todos os pontos do planejamento para enfrentar a 

situação de emergência, uma nova reunião foi marcada entre 

Coordenadoria Regional de Educação, Escola e toda a comunidade escolar 

para planejar as ações quanto a recuperação física do prédio.  

Em meio ao ocorrido, de forma repentina, concluiu-se que, diante da 

emergência, é indispensável uma organização com planejamento 

correto para que cada pessoa ou setor responsável faça sua parte. Os 

resultados alcançados com as operações e com a gestão participativa da 

escola e da Coordenadoria Regional de Educação foram rápidos, 

significativos e os prazos almejados foram cumpridos. 

Figura 5 – Escola organizada para receber os alunos e comunidade escolar 

 
Fonte: EEB Professor Frederico Navarro Lins (2022).

Com os objetivos alcançados, apesar das dificuldades e da difícil 

situação enfrentada por todos, apresenta-se a Figura 5, que mostra os 

resultados alcançados, ou seja, em dois dias de trabalhos, modificou-se uma 

realidade que era assustadora, desorganizada e suja para uma realidade 

limpa, organizada e bela, fruto de um trabalho planejado, com uma gestão 

democrática e participativa durante toda a execução do evento.  

“Cabe lembrar que todo processo de planejamento participativo tem 
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por função transformar uma dada realidade” (GANZELI, 2001, n. p.). Assim, 

é importante destacar que durante a execução dessas operações houve, 

por muitas vezes, a necessidade de ajustes, o que leva a compreender a 

importância de uma análise conjunta de todas as ações após o evento, 

pois novas situações como a relatada podem ocorrer a qualquer 

momento. E é preciso uma postura proativa, democrática e 

interinstitucional que vise a soluções ágeis e planejadas para resolver 

problemas semelhantes quando ocorrem. 

Considerações Finais 

O desenvolvimento deste trabalho, juntamente com a escola e com os 

servidores da Coordenaria Regional de Educação, permitiu constatar a 

importância de se ter uma gestão democrática e participativa o tempo todo.  

Permitiu observar que, quando a gestão é realizada por um líder, ou 

seja, uma gestão feita por um profissional com a capacidade de gerir 

pessoas, mobilizar esforços, tendo uma visão clara sobre a organização e os 

objetivos a serem concretizados, uma situação adversa pode ser 

rapidamente resolvida. 

Ficou evidente que, diante da emergência, é indispensável uma 

organização com planejamento correto para que cada pessoa ou setor 

responsável faça sua parte, assim atingindo os objetivos almejados. 

Desse modo, ficou evidente que não se pode abdicar de uma análise 

conjunta de todas as ações após o evento, pois novas situações como a 

relatada podem ocorrer a qualquer momento e ter o conhecimento com 

o “feedback” do ocorrido é muito útil e importante para o enfrentamento 

de novas situações inesperadas que se possam verificar. 

Por fim, observou-se que, mesmo com a participação de todos e 

com a opinião de muitos, por mais elaborado que seja o plano de ação, 

muitas vezes, há a necessidade de ajustes, e isso feito em equipe se torna 

mais preciso e certeiro.  
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