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PREFÁCIO 

 

Ao longo dos anos desenvolvemos consideravelmente no fazer pedagógico, com práticas 

tradicionais ou inovadoras, que fizeram e fazem a diferença no ensino-aprendizagem de nossas crianças 

e adolescentes, porém, na maioria das vezes eram desenvolvidas, mas não registradas de forma 

acadêmica pelos docentes.  

Pensava-se que fossem ações normais, e não mais que a obrigação dos educadores desempenhá-

las. As mesmas nem mesmo eram compartilhadas com os colegas de escola, revelando uma atuação 

solitária, por vezes egoísta. Não obstante, a participação em capacitações, seminários e demais eventos 

fora do município, tornou-se cada vez mais frequente e, a partir de então, verificou-se que o trabalho 

realizado nos espaços escolares da nossa cidade estavam além do que era apresentado por outros 

municípios.  

Assim, diante as evidências de boas práticas docentes mesmo em contextos tão diversos como 

os que temos aqui – educação na área urbana, educação no campo e educação indígena – a publicação 

desse livro, composto por textos de professores acerca das suas práticas pedagógicas, servirá como um 

registro do que é realizado no município, bem como uma possibilidade de compartilhamento de tais 

ações. 

 Acredito que o livro “Porto Murtinho: celeiro de boas práticas docentes em contextos diversos” 

marca o início dos registros de ações concretizadas e outras que ainda virão no contexto educacional em 

nosso município. Marco importante frente às transformações sociais e econômicas, as quais estamos 

vivendo neste momento de visível desenvolvimento, com a concretização da Rota Bioceânica, que ligará 

os Oceanos Atlântico e Pacífico.   

 Parabenizo a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em nome da Secretária Thaís 

Regina da Silva Cavalheiro Sanches, pela iniciativa e desempenho na organização deste livro, valorizando 

o resultado da dedicação e do comprometimento dos docentes em prol a uma educação de qualidade. 

Sem dúvidas, essa obra irá subsidiar outras ações pedagógicas, assim como incentivar o registro das 

práticas, enaltecendo a atuação dos nossos professores.  

 Desejo a você, uma excelente leitura! Que possa inspirar-se nessas práticas, reinventá-las e 

compartilhar com seus colegas, sempre registrando, ressignificando e indo além.... Sucesso! 

       

Nádia Simone Damian Maneck Delevatti. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Iniciamos a apresentação desta obra ressaltando a nossa satisfação em organizá-la, dada a 

relevância dos registros compartilhados, os quais retratam práticas docentes em contextos diversos, 

evidenciando a pluralidade de saberes profissionais e também o comprometimento da Secretaria 

Municipal de Educação de Porto Murtinho, MS, com a educação, atuando de forma transparente e 

colaborativa. 

O fio condutor deste livro refere o percurso de atuação dos profissionais da educação do 

município, trazendo a cena experiências repletas de nuances e significados que desvelam saberes plurais 

e permitem ao leitor não somente conhecer realidades diversas – educação na área urbana, educação do 

campo e educação indígena – mas refletir sobre as especificidades desses espaços e os desafios 

inerentes a gestão e a prática docente a partir do que se apresenta aqui. 

Nessa perspectiva, ponderamos que a prática docente não pode ser reconhecida como um 

exercício puramente técnico, marcado pelo simples cumprimento às orientações curriculares, pois as 

dimensões que definem esse fazer são múltiplas e complexas. Essa ação pressupõe estratégias que 

exigem habilidades, mas também requer sensibilidade, olhar atento e escuta sensível, características 

muito presentes nos processos de mediação partilhados nos relatos dos professores, revelando as 

sutilezas do ofício. 

Apreciamos em cada escrita, as particularidades que dizem de uma determinada ação – 

alinhamento das práticas ao Plano Municipal de Educação; implementação da Educação Precoce e das 

Salas de recursos; experiências lúdicas e sensoriais na Educação Infantil; práticas sobre educação 

alimentar; projetos sobre contação de histórias, horta orgânica, recursos pedagógicos, Educação 

Ambiental; contribuições da Terapia Ocupacional na educação; possibilidades pedagógicas no 

Atendimento Educacional Especializado, inclusão escolar, registro de uma mobilização sobre o dia de luta 

das pessoas com deficiências; relatos sobre a educação indígena –, evidenciando a riqueza de 

diversidades. 

Enfim, na obra “Porto Murtinho: celeiro de boas práticas docentes em contextos diversos”, 

despontam narrativas sobre histórias vividas, que inspiram pelo comprometimento, entusiasmo e 

ousadia dos atores/autores, professores protagonistas de suas ações e engajados com a educação! 

  

As organizadoras. 
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Capítulo 1 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM REPENSAR DE PRÁTICAS DOCENTES A 

PARTIR DA REFLEXÃO TEÓRICA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 

 

Joicylainne Acunha Oliveira 

Juliana Trindade Valençoela 

 

Introdução 

 A Secretaria Municipal de Educação de Porto Murtinho/MS, em cumprimento as metas do 

Plano Municipal de Educação (PME/PM), compreende a importância da valorização docente por 

meio de formações continuadas nas mais diversas áreas do conhecimento, como estratégias de 

melhoria da qualidade do ensino no município, uma vez que considera a educação como fio tecido 

por muitas mãos, devendo ser entrelaçado constantemente para que o trabalho realizado seja, ao 

final, valoroso e alcance os objetivos propostos.  

 Na sede da Secretaria, há um departamento pedagógico denominado Coordenadoria de 

Educação Básica (CEB), considerado o polo pedagógico municipal, responsável por nortear todas as 

ações pedagógicas que ocorrem na Rede Municipal de Ensino (REME), com o intuito de unificar as 

ações pedagógicas, repercutindo no alinhamento das ações nas instituições escolares. Nesse sentido, 

o trabalho perpassa desde a orientação docente até a realização de concursos aos alunos, entre outras 

atividades extracurriculares envolvendo a comunidade Murtinhense. 

 O trabalho da Coordenadoria de Educação ao que tange o acompanhamento das  

coordenações escolares está dividido da seguinte forma: Coordenadoria de Educação Infantil, 

Coordenadoria de Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano, Coordenadoria de Ensino Fundamental II – 

6º ao 9º ano, Coordenadoria de Inclusão, Diversidade e Campo e Coordenadoria Geral, alinhado ao 

trabalho da coordenadora do Plano Municipal de Educação, bem como aos atendimentos da 

psicóloga colaboradora da SEMED. Os seguimentos se unem para auxiliar as escolas em todas as 

questões pedagógicas que necessitam de apoio ao longo do período letivo, tanto na área urbana 

quanto rural do município. 

 A metodologia realizada pela CEB, alinhada ao PME, busca cumprir as estratégias 

estabelecidas pelas Metas em consonância com o Plano Nacional de Educação, no qual são previstas 

desde a valorização do magistério até a garantia do direito à Educação Básica com qualidade.  
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Neste relato, apresentamos um apanhado das ações desde 2017, as quais foram planejadas a 

partir de um trabalho articulado entre as coordenadoras da CEB e os coordenadores pedagógicos da 

REME, que relataram em diversos momentos as necessidades educacionais de suas instituições. Com 

isso, foram feitos planos de intervenção que resultaram nas formações continuadas, auxílio 

pedagógico, oficinas por área de conhecimento, cursos a distância, palestras, visitas técnicas, 

divulgação de boas práticas docentes e avaliação da REME. 

 Com as ações realizadas, verificamos que a Educação de Porto Murtinho passa por um 

momento importante e que o trabalho feito está dentro das expectativas da atual gestão, motivando a 

todos na continuidade do trabalho pelo delineamento de novas ações em um pensar constante de 

estratégias inovadoras que diminuam as distâncias entre professor e aluno no processo de aprender e 

o ensinar. 

 

 

Algumas especificidades da SEMED 

 

 Em 2017, ano no qual a atual gestão assumiu o compromisso com a educação de Porto 

Murtinho/MS, com a designação para os cargos, nós fomos convidadas a compor o grupo de trabalho 

da SEMED, na coordenação dessas duas importantes funções. Iniciamos então, juntamente com os 

diretores, coordenadores pedagógicos e demais coordenadoras convidadas a compor a equipe da 

CEB, um processo intenso de estudos e tomada de conhecimento referentes ao Plano Municipal de 

Educação e a atuação da Coordenadoria de Educação Básica nas escolas. Reforçamos o nosso 

entendimento acerca do trabalho pedagógico norteado pelo Plano Municipal de Educação, bem como 

acerca da importância das nossas funções no processo de execução das ações planejadas. 

 Na Coordenadoria de Educação Básica, o planejamento com o intuito de auxiliar as escolas 

no que se refere ao pedagógico, fez com que o nosso trabalho fosse uma busca incessante de 

colaboradores que aceitassem contribuir conosco, compartilhando seus conhecimentos por meio de 

palestras, oficinas, projetos, planejamentos, reuniões e formação continuada. Foram incontáveis 

convites, algumas negativas e muitos aceites, entre os quais, profissionais advindos da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), grupo 

Rhema Educacional, Faculdade São Brás, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Instituto das 

Águas da Serra da Bodoquena (IASB), entre outros tantos que instigaram importantes reflexões. 

Também tivemos a parceria  da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Sindicato Rural de Porto 

Murtinho, do Corpo de Bombeiros Militar e do Ministério Público – Promotoria e Defensoria em 

muitas ações realizadas nesse recorte de tempo. 
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Ressaltamos assim, a importância de se ter dentro da SEMED um departamento específico 

para encaminhar o trabalho com a proposição dos projetos, sugerir planejamentos; acompanhar e dar 

auxílio às atividades da escola e aos alunos com dificuldade de aprendizagem; nortear a atuação 

docente quanto aos alunos inclusos; participar de eventos no Estado ou fora dele a fim de trazer para 

o município uma multiplicidade de novos olhares e saberes, ou seja, planejar, fomentar, desenvolver 

e registrar atividades pedagógicas que destaquem o município em eventos acadêmicos de referência 

no país.  

Outra atividade da SEMED/CEB/PME refere-se a aplicação de avaliações diagnósticas aos 

alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

No primeiro semestre, a avaliação objetivou identificar os conhecimentos aprendidos no ano anterior 

e traçar ações juntamente com as escolas para superar as dificuldades apresentadas pelos alunos. Já 

no início do segundo semestre, a avaliação buscou identificar a aprendizagem e as dificuldades 

referentes ao primeiro semestre e que poderiam ser superadas com ações desenvolvidas na 

sequência.  

 

 

Algumas ações SEMED/CEB 

 

 O trabalho na Coordenadoria de Educação Básica, assim como na Secretaria Municipal de 

Educação é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. No entanto, esse horário é flexibilizado dada a 

demanda de atendimento nas escolas e eventos escolares, ocorrendo situações em que trabalhamos 

nos 3 turnos para atender especificidades, tais como a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou os 

sábados letivos com as formações continuadas. 

A SEMED/CEB realizou formações continuadas com duração de 40h, 20h, 8h e 4h, de 2017 

a 2019. No mês de fevereiro desses anos, a formação compreendeu a abertura dos trabalhos do ano 

letivo e as boas-vindas aos profissionais da educação. No mês de julho, a capacitação compreendeu o 

retorno das férias dos docentes, sendo também uma oportunidade de reflexão sobre as práticas 

realizada, bem como o repensar de ações pedagógicas para o segundo semestre letivo.  

Comumente, realizamos a semana de estudo somente no início do ano, mas como em 2017 

também foi realizada em julho e tivemos retorno positivo, decidimos  manter as duas formações nos 

anos posteriores, garantindo a ampliação na oferta de palestras e minicursos. 

As referidas formações contaram com palestras motivacionais, oficinas por área de 

conhecimento, formação sobre Educação Especial em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 
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momentos de fé, animação com aulas de zumba e dinâmicas, audiência pública do PME, palestra 

sobre Saúde do Profissional de Educação com aferimento de pressão, peso e testes rápidos.  

Ao final de cada formação, foram solicitadas sugestões de melhoria para o próximo evento. 

Assim, ao planejar novas ações, renovamos as expectativas em atender a educação e oferecer 

formações com temas diversificados aos docentes, incluindo os estudos relacionados à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), com momentos de paradas estratégicas para a realização das 

atividades a distância previstas em cada Módulo.  

Paralelamente aos momentos de estudos ofertados aos docentes, também oportunizamos  

minicursos e oficinas aos demais funcionários que compõem o quadro da educação na REME:  

 Cozinheiras – palestra com a nutricionista sobre Higiene e Cuidados Alimentares; 

 Administrativos – A importância do trabalho nas secretarias – ministrado pelo funcionário 

destaque da REME Rinaldo Gavilan; 

 Motoristas do Transporte Escolar – Responsabilidade e Cuidado com as crianças – realizada em 

parceria com a autoescola; 

 Auxiliares de serviços educacionais e serviços gerais –A importância do trabalho nas escolas – 

ministrado pela psicóloga colaboradora da SEMED e pela Coordenadora de Inclusão. 

Cabe registrar também, que muitas trocas de experiências emergiram das práticas pedagógicas 

compartilhadas nas formações, tanto nas específicas por área de conhecimento, quanto nas 

formações mais amplas. Os professores foram convidados a partilhar sequências didáticas, projetos e 

outras atividades que desenvolveram nas escolas, a fim de divulgar seu trabalho e expandir práticas 

que apresentaram resultados satisfatórios.  

Quanto às demais formações, ofertadas nos sábados letivos, com duração de quatro horas, 

previstas em Calendário Escolar, foram voltadas ao conhecimento docente, cujo objetivo foi 

propiciar momentos de reflexão e aprendizagem, por meio de oficinas e mesas redondas, bem como 

o estudo do Plano Municipal de Educação, com intuito de levar ao conhecimento de todos, as 

estratégias cumpridas e discutir ações para o cumprimento das metas previstas no documento.  

Em 2019, as formações de fevereiro até o início de junho foram voltadas a Sustentabilidade - 

tema proposto pela SEMED a toda a REME, e que está sendo desenvolvido no decorrer deste ano. 

De junho em diante, o foco das formações voltou-se ao Currículo de MS, com estudos intensos para 

os professores e coordenadores.  

Buscando estabelecer uma linha de tempo das ações realizadas no período de tempo entre 2017 e 

2019 (até o presente momento), elencamos abaixo as principais: 
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Ações 2017 

 1ª Semana Pedagógica “A Educação em um mundo diversificado: Novos Tempos, Novas 

Práticas” - com duração de 40 horas, do dia 13 a 17 de fevereiro de 2017. Capacitou professores, 

coordenadores, auxiliares de serviços educacionais, auxiliares de serviços gerais, motoristas de 

transporte escolar, cozinheiras, administrativos.  Com palestras, oficinas, orientações em parcerias 

com as Secretaria de Saúde, Autoescola, Defensoria Pública; 

 “Educação Ambiental: práticas pedagógicas na Educação Infantil”, - com duração de 4h, 

no mês de abril de 2017. Capacitação para professores da Educação Infantil da Rede Municipal de 

Ensino em parceria com o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena; 

 “Primeira Formação Continuada de Professores - Ensino Fundamental I” - realizado em 

parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com oficinas sobre “Leitura e 

escrita: Gêneros Textuais”, com duração de 8h; 

 Formação sobre teatro para execução do projeto “FETRAN – Festival Temático de 

Transito” - Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os docentes tiveram capacitação 

ministrada pela Equipe da Secretaria Estadual de Cultura, Departamento de Trânsito e policiais 

rodoviários; 

 Curso de Educação Especial - em parceria com a Universidade São Braz que disponibilizou 

aulas gravadas e ambiente virtual para a realização das atividades, o curso teve duração de 40 horas e 

foi realizado no Polo Acadêmico de Porto Murtinho;  

 Formação Continuada de Língua Portuguesa. -  a “Formação de Língua Portuguesa – O 

texto em sala de aula: perspectivas de ensino de Língua Portuguesa”, realizada em parceria com a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com duração de oito horas, capacitou aos professores 

de Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano, Produção Textual do 1º ao 9º ano e regentes do 4º e 5º ano; 

 1ª Semana Pedagógica para Professores do Campo -  com duração de 40 horas, contou 

com formações, oficinas, troca de experiências, sugestões metodológicas e oficina de Português para 

professores; 

 Projeto “O cinema pega a estrada”- em parceria com a Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, realizou a exibição de filmes que não passam em canais abertos, com temas de 

cultura, arte, divertimento e provoque o livre pensar. Foram projetados para toda a população na 

praça, nas escolas para alunos de diferentes faixas etárias. Com a parceria da Secretaria de 

Assistência Social, foram exibidos para as crianças dos projetos sociais.  
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 1º Encontro de Educadores que ensinam Matemática - realizado para professores de 

Matemática e Geometria de toda a Rede Municipal de Ensino, contou com capacitação, troca de 

experiência, relatos dos docentes e novas metodologias.  

 Parceria com a Secretaria de Assistência Social - Participação nas reuniões do Programa 

Social Bolsa Família, dos 27 a 30 de junho de 2017, nos bairros Salim Cafure, Nossa Senhora de 

Caacupê, Coab e Km seis, palestras de conscientização aos pais ou responsáveis sobre a importância 

do ingresso na pré-escola para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social e para o dever de 

matricular na escola, pela obrigatoriedade da Lei. 

 Formação “Rio Apa para todos”- A formação para professores do 6º ano foi idealizada pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação com o tema sobre Educação Ambiental intitulado “Rio Apa para todos”, que capacitou os 

docentes e fez a entrega de material didático aos alunos. 

 

Ações 2018 

 1º Encontro Pedagógico “O professor e os desafios da ação docente na atualidade” - 

realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, com todos os profissionais da educação. Reuniu 

entre as atividades, palestra sobre “Resiliência e Saúde Emocional”, Orientações Psicoeducacionais 

,Audiência Pública do PME e apresentação dos materiais da Conferência Nacional de Educação 

CONAE. 

 Formação continuada com a temática: "Diferente, mas igual" sobre a inclusão - com 

duração de 4h, para professores, coordenadores e diretores da REME, com a participação de uma 

professora vinda de Brasília, DF. 

 Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) - com os 

professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos, com o tema "Memórias, Práticas e 

Registros do PNAIC”. 

 2º Encontro Pedagógico e "Dia D" na Educação debate Base Nacional Comum Curricular e 

implantação do Currículo de Mato Grosso do Sul, nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2018, com 

duração de 20h.  

 

Ações 2019 

 3º Encontro Pedagógico: “Educação em diálogo: um novo olhar, novas propostas” - com 

atividades físicas de cuidado e saúde do professor, formação e oficina “Pedagogia Sistêmica: um 

novo olhar”; palestra “Educação Socioemocional e os Desafios frente a BNCC”;   formação “Como 
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educar dentro da nova BNCC com foco na Educação Ambiental”; palestra “A Educação como 

direito Fundamental, o papel dos educadores e do Ministério Público”; e Planejamento coletivo por 

área de formação. 

 Implementação de Salas de Recursos - foram estruturadas duas Salas de Recursos, sendo uma 

na Escola Municipal Cláudio de Oliveira e outra na Escola Municipal Nossa Senhora de Caacupê, 

ofertando Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos matriculados na rede. 

 Semana do Brincar - com o tema "O Brincar que abraça as diferenças", foram realizadas 

inúmeras ações lúdicas nas instituições escolares que atendem da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental I, ao longo do mês de maio, culminando com uma grande mobilização em prol do 

brincar na Praça de Eventos, possibilitando múltiplas reflexões sobre a brincadeira como território de 

convívio das diferenças. 

 4º Encontro Pedagógico: ‘Educar para transformar: uma construção de muitas mãos’’- 

realizado de 15 a 17 de julho de 2019, com duração de 20h. Contou com as oficinas: Educação 

Infantil: vamos brincar e dialogar na escola ou em qualquer lugar; Ensino Fundamental I: 

Matematicando ludicamente; Ensino Fundamental II - Colóquios referentes a Habilidades 

Socioemocionais; e palestras sobre Empreendedorismo e Sustentabilidade; Educação Infantil: Educar 

e cuidar: práticas pedagógicas na Educação Infantil, Ensino Fundamental I: Práticas Pedagógicas 

para os Anos Iniciais; 

 Formação para Professores Indígenas - com duração de 16h, sobre o Currículo de MS, e 

realização de pequenas palestras: "A diferença é o que nos une", “A organização do espaço e do 

tempo na Educação Infantil”, “A importância da Educação Física no contexto escolar”, todas 

contemplando os projetos da REME; 

 Formação Continuada do Currículo de MS para professores - com duração de 16h presencial 

e 64 horas à distância. Sendo: 

Módulo I – Um olhar ao projeto político pedagógico e à Educação Integral. 

Módulo II–Diálogos Possíveis: Neurociência e competências para o século XXI como contribuição à 

aprendizagem. 

Módulo III – Metodologias e processos avaliativos no cenário escolar. 

Módulo IV – Estrutura do Currículo de MS e o plano de aula. 

 Formação Continuada sobre Sustentabilidade - Brincar a Reciclagem, com duração de 8 

horas, contemplando na Educação Infantil uma oficina de produção de material pedagógico com 

materiais recicláveis; no Ensino Fundamental, uma oficina de produção de materiais permanentes a 
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partir de pneus (ensinando as técnicas desde o manejo do pneu até a confecção de lixeiras e objetos 

decorativos), bem como stands de livros em pallet. 

 Formação Continuada do Currículo de MS para coordenadores, com total de 12 horas, nos 

seguintes módulos: 

Módulo I – O coordenador pedagógico e a formação continuada em serviço.  

Módulo II – Desafios e Práticas do Coordenador Pedagógico: a necessidade de fomentar e mediar 

ações pedagógicas sob novos olhares. 

Módulo III – O papel do coordenador pedagógico no fortalecimento das práticas pedagógicas dos 

docentes. 

Diante dessas ações, é fundamental citar que a SEMED também investiu no desenvolvimento 

social e cultural dos alunos, oportunizando a todos participação em concursos e festivais estudantis 

de diversos seguimentos, em destaque podemos citar três: 

 Festival Estudantil Temático de Trânsito (FETRAN), da Polícia Rodoviária Federal, realizado 

de abril a agosto, que sensibiliza para a responsabilidade no trânsito e as crianças transmitem aos 

pais as informações por meio da disseminação de ideias e práticas positivas no trânsito; 

 Semana do Museu, realizada pela Gerência de Cultura em parceria com a SEMED/CEB, no 

mês de junho, que inclui na programação a visitação ao museu com aula de História do município 

ministrada pelo historiador e professor Braz Leon, cuja culminância oportunizou aos alunos a 

participação em concurso de desenho e poesia, como uma forma de transmitir a cultura Murtinhense 

para as novas gerações; 

 Mobilização pelo dia de luta das pessoas com deficiência – Dia D, realizada pelo segundo ano 

consecutivo pela SEMED, por meio da Assessoria de Educação Inclusiva (SEMED/CEB), incluindo 

ações reflexivas sobre a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas e na sociedade como um 

todo.  Essa ação mobilizou a rede escolar e oportunizou aos alunos do Ensino Fundamental I e II a 

participação em concursos de desenho e redação, respectivamente.  

  1º Colóquio da REME - Diálogos em Educação Especial - organizado pela Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da Assessoria de Educação Especial com o objetivo de oportunizar 

reflexões sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de Educação Especial na 

perspectiva inclusiva, considerando a diversidade de sujeitos, o direito a equidade e a importância 

das redes colaborativas no atendimento a pessoa com deficiência. 

Além desses, a CEB mantém outros projetos nas escolas, tais como o “Construindo Saberes” 

-  oferta de aulas de apoio em Língua Portuguesa e Matemática aos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem do 1º ao 5º ano, no contraturno das aulas; “O fantástico mundo das 
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histórias” e “Me leva que eu vou e volto feliz”, cujas dinâmicas incluíram contação de histórias com 

estratégias e artefatos lúdicos, leituras pelas crianças fora da escola, leitura feita pelos pais ou por 

elas mesmas em casa. Por meio dessa Coordenadoria também foram organizados dois eventos 

escolares com o envolvimento de toda comunidade Murtinhense - Feira de Ciências, Arte e Cultura 

da REME “Semeando conhecimentos” e a realização da 1º Ação referente ao Dia Mundial do 

Brincar (evento já citado anteriormente), que enfatizou a importância da ludicidade na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

A fim de ilustrar as ações discorridas ao longo do texto, apresentamos alguns registros 

imagéticos.. 

Figura 1 -  Abertura do 1º Encontro Pedagógico 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Figura 2 - Folder do evento 

 

 

 

 

 

 

  

  Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 3 - Oficina de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 4 - Exposição de materiais  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 5 - Projeto Construindo Saberes   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 6 - Banner do curso FETRAN 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 8 – Formação sobre Inclusão 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 9 - Palestra de Inclusão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 10 - Apresentação dos trabalhos PNAIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 11 - Formação Continuada sobre Inclusão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 12 - Abertura do 4º Encontro Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 13 - Estudo da BNCC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 14 - Banner do evento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 15 - Folder do evento 
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Figura 16 - Estudo do Currículo de MS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoa 
 

Figura 17 - 4º Encontro Pedagógico      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 18 -  Certificado para colaboradora da REME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 19 -  Oficina sobre Memórias de infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 20 -  Oficina sobre Memórias de infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Considerações finais 

Ao fazer esse breve apanhado das ações promovidas e/ou incentivadas pela SEMED/CEB, em 

consonância com as ações do Plano Municipal de Educação, verificamos que já houve grande avanço 

no plano pedagógico, uma vez que as formações perpassaram questões pedagógicas relevantes e 

urgentes e possibilitaram ao professor diferentes olhares sobre as questões amplas da educação e, 

num cenário mais local, sobre suas práticas.  
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Sem dúvida tais formações refletem significativamente na atuação docente em sala de aula, 

evidenciando práticas mais dinâmicas, atrativas e voltadas para a formação integral do ser humano, 

assim como preconiza a BNCC.  

Ao envolver a questão ambiental, valorizar o espaço em que vivemos e preservar a natureza, 

pensando no hoje e no futuro, os docentes têm se empenhado muito para atender as proposições do 

projeto e contribuir com o despertar da consciência ecológica, por meio de ações ambientalmente 

corretas.  

Diante do exposto, registrar as estratégias cumpridas, também nos faz pensar que muitas ações 

ainda precisam ser realizadas, uma vez que a educação não é estática, mas dinâmica, ou seja, 

necessita estar sempre em debate para que os processos avancem.  

Nesse sentido, enfatizamos nossa preocupação com as ações que ainda precisam ser 

implementadas a luz do Plano Municipal de Educação e daquilo que acreditamos e traçamos, 

enquanto equipe gestora da educação do município de Porto Murtinho, MS. 
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Capítulo 2 

EDUCAÇÃO PRECOCE EM PORTO MURTINHO, MS: DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO AOS BENEFÍCIOS  DAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS 

 

Neidi Liziane Copetti da Silva 

Thais Regina da Silva Cavalheiro Sanches 

Thamires Aparecida da Silva Cavalheiro 

 

 

Resumo 

 

Esta escrita reflete nossas experiências profissionais e acadêmicas, bem como busca responder 

algumas inquietações suscitadas no decorrer do trabalho psicopedagógico desenvolvido em espaço 

multidisciplinar no município de Porto Murtinho, MS.  Tendo como objetivos apresentar o projeto de 

implementação da Educação Precoce e refletir sobre os benefícios das práticas no desenvolvimento 

integral de crianças com necessidades especiais, na faixa etária de zero a 3 anos e 11 meses de idade,  

matriculadas nas instituições da rede municipal de ensino e atendidas no Centro Municipal de 

Educação Especial, lócus principal da investigação. Nesse estudo, apresentamos os aspectos teóricos 

e organizacionais que orientaram o projeto de implementação da Educação Precoce, com atenção 

especial as ações desenvolvidas, sobretudo as que utilizam as Tecnologias Assistivas como recursos 

auxiliares no progresso de habilidades funcionais. Cabe ressaltar que as ações propostas centram-se 

no protagonismo das crianças, ofertando suporte àquelas diagnosticadas com síndromes, lesões 

cerebrais, malformações congênitas ou qualquer outra patologia orgânica, cujas sequelas podem ser 

minimizadas por meio de atividades específicas e aplicadas precocemente. Os dados coletados 

apontam a relevância do projeto implementado a partir do segundo semestre de 2018, cujos 

benefícios refletem no desenvolvimento neuropsicomotor, psicossocial, aquisição da linguagem e 

socialização das crianças atendidas. Tais ganhos também são confirmados pelas  famílias e 

profissionais, os quais investem em formação continuada na área, bem como em rotinas pautadas no 

uso das Tecnologias Assistivas e dos recursos lúdicos, particularidades que consideramos 

indispensáveis quando abordamos o desenvolvimento infantil a partir de estímulos precoces. 

Palavras-chave:. Educação Precoce. Práticas pedagógicas. Tecnologias Assistivas. 

 

Introdução 

 

Este artigo  é resultado das nossas experiências profissionais e acadêmicas e repercute as 

fundamentações teóricas e organizacionais acerca da Educação Especial no Brasil, bem como as 

questões práticas do projeto de Educação Precoce implementado em Porto Murtinho, MS, no 

segundo semestre de 2018, o qual possibilitou refletirmos sobre os benefícios das práticas 

psicopedagógicas aplicadas precocemente à crianças com necessidades especiais, na faixa etária de 

zero a 3 anos e 11 meses de idade, matriculadas em 3 instituições municipais de Educação Infantil e 
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no Atendimento Educacional Especializado (AEE) – conjunto de atividades e recursos pedagógicos e 

de acessibilidade organizados para atender alunos com deficiência, no contraturno escolar – por meio 

do referido projeto. 

A inspiração para a estruturação da proposta, decorre do Programa de Educação Precoce 

consolidado há mais de 30 anos na rede pública do Distrito Federal, DF, ofertando atendimento para 

crianças com necessidades especiais ou de risco (prematuras), na faixa etária de zero a 3 anos e 11 

meses de idade, em 18 Centros de Ensino de Brasília e do entorno. 

O arranjo do projeto que conhecemos, o entusiasmo dos profissionais e os resultados obtidos 

em termos de avanços no desenvolvimento infantil, provocaram as seguintes inquietações: seria 

possível  concretizar um programa semelhante ao do Distrito Federal, DF em Porto Murtinho, MS? 

Como organizar um espaço ludo-sensorial, utilizando as Tecnologias Assistivas (TAs)  e os recursos 

lúdicos para promover o desenvolvimento das potencialidades infantis? 

Na busca por respostas e imersas no intento de sistematizar um projeto semelhante para 

atender uma parcela da população ainda excluída e discriminada, muito embora exista um discurso 

de valorização as diferenças, dedicamos um período de tempo à pesquisas, com vistas a compreender 

os aspectos teóricos e organizacionais da Educação Especial no cenário brasileiro e da viabilidade de 

empreender em nosso local de atuação profissional. 

Diante disso, estruturamos essa escrita de forma a retratar  algumas concepções construídas 

ao longo da história da Educação Especial no Brasil, apresentamos as bases teórico-metodológicas 

que sustentam o projeto de Educação Precoce do nosso município, expomos as etapas da pesquisa e 

os resultados das discussões na tentativa de responder nossas inquietações e refletir sobre os 

benefícios das ações psicopedagógicas no desenvolvimento integral das crianças atendidas, logo, a 

eficácia do projeto consolidado. 

 

Breves notas sobre a história da Educação Especial brasileira 

 

A história da Educação Especial no Brasil remonta o século XIX, quando os serviços 

voltados a esse segmento – e inspirados em experiências norte-americanas e europeias – foram 

trazidos por  brasileiros que buscavam implementar ações para atender pessoas com deficiências. 

Tais iniciativas não estavam vinculadas às políticas públicas de educação, tanto que 

transcorreu  um século, aproximadamente, para que a Educação Especial se tornasse um componente 
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significativo do sistema educacional brasileiro. Apenas no início da década de 1960 é que essa 

modalidade de ensino foi oficialmente instituída, com a denominação de ‘educação dos 

excepcionais’. 

Teve uma fase assistencialista, com vistas apenas ao bem-estar da criança; em seguida, um 

direcionamento médico e psicológico; na sequência, um acompanhamento por parte das instituições 

escolares e, por fim, a integração da Educação Especial no sistema regular de ensino. 

           Assim, a situação atual reflete um  percurso estabelecido por múltiplas propostas nacionais, as 

quais marcaram notoriamente as diretivas delineadas para o atendimento escolar das crianças com 

deficiência, na perspectiva de educação inclusiva. 

Com relação aos documentos norteadores desse processo de reflexões e práticas, citamos os 

principais: 

- Constituição de 1988,  a qual define no Art. 205, a educação como um direito de todos, garantindo 

o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 

- Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), com versão atualizada em 2019. 

- Declaração Mundial de Educação para todos (1990). 

- Declaração de Salamanca (1994), que dispõe sobre os princípios, as políticas e as práticas no que se 

refere as necessidades educacionais  especiais. 

- Política Nacional de Educação Especial (1994). 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), preconiza que os sistemas de ensino devem 

assegurar currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender as necessidades das 

crianças.  

- Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), as quais determinam 

que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para 

o atendimento às crianças com necessidades educacionais especiais. 

- Plano Nacional de Educação (2001), destaca que “o grande avanço seria a construção de uma 

escola inclusiva que garantisse o atendimento à diversidade humana.” 

- Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), inova ao trazer aspectos importantes sobre a 

acessibilidade nos prédios escolares, a implantação de salas de recursos multifuncionais e a formação 

docente para o atendimento educacional especializado. 
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- Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). 

- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2009). 

- Plano Nacional de Educação (2011). 

São esses e tantos outros documentos que direcionam as instituições, os profissionais e as 

famílias para a consolidação da educação inclusiva de qualidade, mas é claro que ainda estamos 

distantes de uma aplicabilidade satisfatória, pois faltam investimentos na formação dos professores, 

auxiliares e gestores e também em Tecnologias Assistivas, recursos e estrutura física. 

Além de tais aportes, é possível afirmar que os avanços da neurociência, da pedagogia e da 

psicologia ampliaram as expectativas de vida das crianças com necessidades especiais que, até a 

Idade Média, eram negligenciadas e morriam precocemente. As evidências dessas e de outras 

ciências permitem um trabalho mais eficiente com vistas a prevenir ou minimizar as sequelas da 

deficiência, bem como possibilitar o convívio social saudável. Nesse contexto, destaca-se o mérito 

dos programas de Educação Precoce, cuja preocupação central está no desenvolvimento integral das 

crianças a partir de uma proposta de estimulação diferenciada  e focada nas conexões neurais. 

 

Caracterização da Educação Precoce 

 

A Educação Precoce caracteriza-se por um conjunto de atividades, técnicas e recursos que 

fundamentam o Atendimento Educacional Especializado às crianças na faixa etária de zero à 3 anos 

e 11 meses de idade. 

A estimulação proporciona experiências em vários níveis, permite prevenir ou minimizar 

déficits ou distúrbios neuropiscomotores e auxiliar no desenvolvimento de habilidades por meio de 

práticas pedagógicas consistentes, pautadas em estratégias específicas para cada necessidade, 

delineadas e organizadas a partir do Plano Educacional Individualizado (PEI). 

Contudo, esse entendimento é algo bastante atual e fruto de estudos ao longo das décadas, 

pois nos anos de 1960 e 1970, os programas caracterizavam-se pelo modelo médico, ou seja, havia 

um trabalho compensatório, com ênfase no profissional responsável por decidir os procedimentos de 

intervenção. Nessa perspectiva, as crianças eram vistas fora dos seus contextos e de forma 

fragmentada, visto que os objetivos a alcançar eram previamente definidos pelos profissionais e com 

base em manuais, que apenas sugeriam o que deveria ser conquistado em cada etapa do 
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desenvolvimento, sem flexibilizar os protocolos a partir do entendimento de que cada ser é único e 

avançará de acordo com suas especificidades.  

Já nos anos de 1980, o desenvolvimento infantil começou a ganhar visibilidade, logo, a 

compreensão de que as crianças são seres sociais e dotadas de capacidades, passou a ser considerada. 

Essa nova perspectiva impulsionou relevantes modificações nos modelos de trabalho e as crianças 

passaram  a ser vistas como indivíduos em potencial, as quais estão inseridas num ambiente 

histórico, social, cultural e econômico, logo, demandam cuidados e interações que lhes permitam a 

ampliação das habilidades de forma gradual. 

É salutar a relevância da estimulação direcionada às crianças desde o nascimento, visto que é 

um período sensível ao desenvolvimento humano. No entanto, Silva (1996), afirma que todos os 

demais momentos são propícios à estimulação, e que não são somente as crianças com atraso no 

desenvolvimento que necessitam ser estimuladas, por isso a importância da parceria com as famílias, 

no sentido de orientar a continuidade dos estímulos a medida que as crianças crescem. 

Pueschel (1995, p. 116), assegura que a estimulação deve acontecer desde o primeiro mês de 

vida do bebê. Segundo ele, a  amamentação, o banho e a troca também são momentos estimulantes. 

Cabe então, aos familiares, aproveitar bem estes ensejos, utilizando-se de bastante sensibilidade, 

diálogo e afeto. 

Nos Programas de Educação Precoce já alicerçados – Distrito Federal e alguns poucos 

estados – , o processo inclui a avaliação diagnóstica das crianças e um planejamento destinado à 

promoção das potencialidades e aquisição de habilidades e competências cognitivas, sensoriais, 

motoras  e linguísticas. 

A participação familiar é indispensável nesse decurso, pois cada membro da família tem um 

papel fundamental na formação das crianças. Os pais e as pessoas próximas devem estar disponíveis 

e receptivos para transformar os períodos de estímulos em ocasiões ricas e agradáveis para todos. 

Essa rede de pessoas que convive com as crianças também é incentivada a buscar 

informações sobre a deficiência, aceitar, respeitar e permitir a socialização. Embora consciente das 

possíveis limitações, é crucial nutrir sentimentos de afeto e possibilitar a elas interações e 

experiências enriquecedoras no meio social. 

Por fim, ressaltamos que a Educação Precoce pode favorecer o desenvolvimento infantil por 

meio de atividades dinâmicas, exercícios direcionados, Tecnologias Assistivas e recursos lúdicos. No 

entanto, o respeito ao tempo e a individualidade de cada criança é fundamental para o êxito no 
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alcance dos objetivos traçados no Plano Educacional Individualizado, premissas essas, também 

presentes do ensino híbrido, movimento que vem ganhando força no país e, que num nível mais 

profundo, determina que sejam repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano 

pedagógico e a gestão do tempo no espaço escolar. 

 

A implementação do projeto de Educação Precoce em Porto Murtinho 

 

Com base no Programa de Educação Precoce do Distrito Federal, DF, sistematizamos a partir 

do primeiro semestre de 2018, em Porto Murtinho, MS, uma proposta de Atendimento Educacional 

Especializado para acolher crianças na faixa etária de zero a 3 anos e 11 meses de idade, as quais 

estão inseridas nas instituições de Educação Infantil do município e recebem esse suporte no 

contraturno escolar, no Centro Municipal de Educação Especial. 

O projeto teve como objetivos iniciais planejar e organizar um espaço ludo-sensorial capaz de 

propiciar um trabalho psicopedagógico focado no desenvolvimento das potencialidades infantis, por 

meio de exercícios específicos, técnicas adequadas a cada patologia, Tecnologias Assistivas, jogos e 

brincadeiras que ativam funções cerebrais e intensificam as conexões neurais, responsáveis pela 

aquisição e pelo aprimoramento das capacidades neuropsicomotoras e psicossociais. 

Na Educação Precoce as crianças são atendidas no contraturno escolar, duas  vezes por 

semana, individualmente ou em pequenos grupos. Seguindo um cronograma organizado pela equipe 

técnica e pelos profissionais, os atendimentos dividem-se em: uma hora e meia de atividades 

pedagógicas orientadas por uma pedagoga, 30 minutos de atendimento com a psicóloga e mais 30 

minutos de suporte em Terapia Ocupacional. 

 A avaliação inicial é feita pela técnica da Coordenadoria de Educação Básica (CEB) e pela 

psicóloga da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), as quais direcionam a construção do 

Plano Educacional Individualizado, sugerindo as ações, os recursos e as estratégias para cada 

criança. Além dessa parte orientativa, as profissionais acompanham efetivamente a atuação docente, 

garantindo a linearidade do projeto e a qualidade do serviço prestado.  

De maneira generalista, o projeto de Educação Precoce de Porto Murtinho, MS, estrutura-se 

em 4 perspectivas de atuação:   
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Dimensão cognitiva – por meio de atividades que estimulam as capacidades mentais e as 

potencialidades infantis.  Jogos de associação, encaixe, sequenciação,  empilhamento, memória, 

leitura e repetição de pequenos textos são atividades sempre presentes.   

Dimensão sensorial - uso de brinquedos com diferentes sons para o estímulo auditivo e emprego de 

técnicas diversas para a estimulação visual (cartões e objetos nas cores preta e branca, cartões e 

objetos em cores intensas e contrastantes, estimulação com luz natural, estimulação com luz 

artificial, materiais brilhosos e foscos e foco em diferentes direcionamentos). O toque, as 

experiências com texturas variadas, o aconchego e o balanço ritmado também são fundamentais para 

que as crianças adquiram consciência corporal e segurança, logo, são comuns nos atendimentos. 

Dimensão motora - as atividades enfocam a aquisição ou o aprimoramento do esquema corporal. As 

crianças são estimuladas a  superar dificuldades e vencer desafios, por meio da proposição de jogos 

corporais e movimentos que garantam sustentação da cabeça, do tronco, firmeza das pernas, destreza 

corporal, equilíbrio e orientação espacial. Entre as atividades sugeridas estão os rolamentos, a 

posição de quatro apoios, o arrastar-se, a dissociação do quadril e o incentivo à marcha.  

Dimensão da linguagem - para que a comunicação evolua e as crianças passem a fazer uso da 

linguagem oral, o ambiente deve ser rico em estímulos sonoros, tais como cantigas, conversas e 

emissão de sons variados e repetitivos. Contudo, além da linguagem verbal, o projeto oportuniza a 

comunicação alternativa, por meio de recursos ou Tecnologia Assistiva, para as crianças com 

deficiência auditiva ou outro comprometimento que impossibilite ou dificulte a oralização. São 

confeccionadas pranchas de comunicação alternativa e usados programas específicos no tablet, 

celular ou computador, os quais permitem o desenvolvimento de habilidades linguísticas e 

comunicativas. 

O uso das Tecnologias Assistivas (TAs), terminologia usada para identificar todo o arsenal 

de recursos e serviços que proporcionam ou ampliam habilidades funcionais das pessoas com 

deficiência, é indicado nos Manuais Orientativos da rede municipal de educação, por entendermos 

que, além de serem um auxílio suplementar no processo ensino-aprendizagem, atuam como 

ferramentas de motivação durante os atendimentos. 

Segundo Mercado (2002, p. 95), “[...] o uso adequado das tecnologias em processos de ensino 

e de aprendizagem favorece a representação mental do conhecimento. Para isso, o aluno usa de 

várias estratégias de pensamento e torna-se autônomo na construção do seu saber.” Desse modo, no 

contexto da Educação Precoce, as TAs estão inseridas com a finalidade de transpor um processo 

ensino-aprendizagem tradicional e assegurar uma proposta inovadora.  
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No projeto de Porto Murtinho, MS, as Tecnologias Assistivas de baixo custo – engrossadores 

de lápis e pinceis, números e letras imantados ou com velcro, adaptadores para tesouras, pranchas de 

comunicação com símbolos e tamanhos diversos, livros sensoriais, conjunto de objetos para 

organizar a rotina e andadores de PVC – são confeccionados artesanalmente para contemplar as 

necessidades nos contextos da Educação Precoce e do ensino regular. Além dessas, os hardwares e 

softwares, idealizados para tornar o computador mais acessível – mouses adaptados, teclado colmeia, 

acionadores, teclado virtual, jogos, tradutores e leitores de texto – também são utilizados como 

recursos de intervenção nos atendimentos, tanto pela pedagoga, quanto pela psicóloga e terapeuta 

ocupacional. 

A utilização adequada dessas tecnologias no espaço em questão, gera uma experiência 

educacional importante ao promover um ambiente mais prazeroso, leve e convidativo, ampliando as 

oportunidades de acesso e a construção do conhecimento. 

 

Abordagem metodológica e análises 

 

A partir do objetivo estabelecido para a investigação, optamos pela pesquisa qualitativa, visto 

que não temos a intenção de quantificar dados, mas apresentar o projeto implementado e refletir 

sobre os benefícios das práticas propostas no desenvolvimento integral das crianças atendidas e 

famílias acolhidas. 

Os sujeitos da pesquisa são 10 crianças que recebem atendimentos nos períodos matutino ou 

vespertino, suas respectivas famílias e os 6 profissionais responsáveis pela estruturação do projeto e 

aplicação das atividades. As crianças tem entre zero e 3 anos e 11 meses de idade e são atendidas 

individualmente, em duplas ou grupos a depender da proposta delineada no PEI, cuja avaliação 

ocorre semestralmente, dando origem a um relatório de acompanhamento e novas proposições 

alicerçadas nos registros contidos no Diário de Bordo de cada professor, da psicóloga e da técnica da 

CEB. 

Segundo Minetto (2008), para que essa prática sequencial seja possível, é preciso: 

O professor precisa organizar-se com antecedência, planejar com detalhes as 

atividades e registrar o que deu certo e depois rever de que modo as coisas poderiam 

ter sido melhores. É preciso olhar para o resultado alcançado e perceber o quanto 

“todos” os alunos estão se beneficiando das ações educativas. (MINETTO, 2008, p. 

101). 
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Sublinhamos que os planejamentos são realizados semanalmente, com a participação da 

técnica da Coordenadoria de Educação Básica e equipe. A partir do olhar atento dos profissionais e 

de acordo com os avanços e as limitações de cada criança novos direcionamentos são indicados. 

Todas as orientações necessárias ao trabalho psicopedagógico são encontradas nos Manuais 

Orientativos, materiais produzidos pela coordenadora de inclusão e disponibilizados nas escolas da 

rede municipal e no Centro de Educação Especial. Até a finalização desse estudo, haviam 

constituídas 5 publicações: Tutorial sobre Educação Especial da Perspectiva Inclusiva, Tutorial sobre 

Tecnologias Assistivas,  Tutorial sobre Deficiências Sensoriais, Tutorial sobre Síndrome de Down e 

Tutorial sobre Encefalopatia e deficiências motoras e intelectuais; cada qual contendo a 

caracterização da temática, as possíveis problemáticas e inúmeras sugestões de atividades, recursos, 

suportes tecnológicos e indicações de leitura. 

Cabe ressaltar que a condução das ações acontece de maneira bastante tranquila, sendo a 

professora e/ou a psicóloga, mediadoras das práticas, uma vez que a proposta evidencia o 

protagonismo da criança, ou seja, quando ela é o centro do processo de aprendizagem, tendo suas 

necessidades, interesses e ritmo respeitados.  

O percurso de estruturação, implementação e acompanhamento nos permite afirmar que os 

princípios teóricos e organizacionais do Projeto de Educação Precoce alicerçado em Porto Murtinho, 

MS,  seguem o previsto nos documentos do Ministério da Educação (MEC), que norteiam as práticas 

de Educação Especial e do Atendimento Educacional Especializado no Brasil. A avaliação 

diagnóstica  é muito importante, pois a partir dela os profissionais conhecem o histórico familiar e, 

sobretudo, as especificidades da criança. Ademais, o planejamento das ações e o inicio imediato das 

atividades são importantes para amenizar sequelas e desenvolver habilidades. 

De acordo com as observações feitas e os relatos dos profissionais e familiares, é possível 

afirmar que há respostas significativas desde o começo dos atendimentos. Tal constatação evidencia 

a premissa de que a Educação Precoce inicie nos primeiros meses de vida, de forma regular e 

sistemática, sem descontinuidade e sem interferência. 

Conforme já mencionamos, as mediações se pautam em quatro eixos principais – cognitivo, 

sensorial, motor e linguístico – cada qual com ações particulares e voltadas às necessidades 

individuais. É salutar citar a presença das atividades de contato, dos jogos e das brincadeiras que 

propiciam e fortalecem habilidades.  

Por meio do brincar a criança experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas 

para si e para o outro. Ela cria e recria, a cada nova brincadeira, o mundo que a 
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cerca. O brincar é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender e 

interagir consigo, com o outro, com o mundo. (DORNELES, 2010, p. 104). 

 

Embora aja um planejamento prévio, os exercícios são definidos pelo tempo de concentração 

e interesse da cada criança, orientação impressa nos Manuais e recomendada nas formações 

docentes. 

Observamos ainda a repetição das dinâmicas sensoriais e motoras, que segundo os 

professores e psicóloga, contribuem para  o controle emocional, proporcionando às crianças sensação 

de segurança e prazer e a ampliação da habilidade mental. 

Quanto a presença efetiva das Tecnologias Assistivas na rotina de atendimentos, ainda é 

considerada um desafio por alguns profissionais, sobretudo, quando se trata de recursos digitais, 

como programas e jogos. Entretanto, há também o reconhecimento da utilidade delas como 

alternativa para enriquecer as práticas, contribuindo no processo ensino-aprendizagem e promovendo 

a inclusão. 

Conforme as famílias, houve uma mudança de olhar desde o ingresso dos filhos 

na Educação Precoce, ou seja, passaram  a percebê-los a partir de suas capacidades e não mais pelo 

prisma da deficiência.  

 

[...] entendemos que enquanto sujeito social e histórico que é, a criança não pode ser 

jamais confundida, identificada ou reduzida a uma etapa de desenvolvimento; ela 

não pode ser percebida apenas como um sujeito em crescimento, em processo, que 

irá se tornar alguém um dia [...]. Ela é alguém hoje, em sua casa, na rua, no trabalho, 

no clube, na igreja, na creche, na pré-escola ou na escola, construindo-se a partir das 

relações que estabelece em cada uma dessas instâncias e em todas elas. Geradas por 

homens e mulheres que pertencem a classes sociais, têm e produzem cultura, 

vincula-se a uma dada religião, possuem laços étnicos e perspectivas diversas 

segundo seu sexo: as crianças já nascem com uma história. (SOUZA; KRAMER, 

1991, p. 70). 

 

Pesquisas mostram que o nascimento de uma criança com necessidades especiais, 

inicialmente, pode significar  a “perda” do filho idealizado.  A partir dessa descoberta, podem surgir 

sentimentos variados, tais como culpa, medo, aversão, insegurança, ansiedade, incerteza, entre 

outros.  

Para Werneck (1993, p. 22), o estado de tristeza que irrompe após o diagnóstico médico, é 

comum em todas as famílias, podendo esse “período de luto” ser passageiro ou constante. Segundo a 
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autora, “[…] cada família tem seu próprio tempo de reclusão, necessário para amortecer o impacto 

da chegada desse filho, que se dá em várias instâncias da vida familiar, do financeiro ao emocional.” 

Estudos realizados por Ferrari, Zaher e Gonçalves (2010), Barbosa, Chaud e Gomes (2008) e 

Sá e Rabinovich (2006), apontam a exigência de apoio e suporte aos familiares com o objetivo de 

fazê-los acreditar nas potencialidades desse filho real. Segundo Vilela (2006), acreditar e 

desenvolver expectativas positivas pode refletir nos avanços da criança. 

No entanto, a forma como essas famílias irão se reestruturar dependerá da aceitação, dos 

conhecimentos e do auxílio de profissionais. Nesse sentido, algumas evidências científicas 

demonstram a importância da equipe de um Programa de Educação Precoce nesse processo, dada a 

mudança de olhar. Ou seja, as famílias passam a ver as crianças a partir das potenciais capacidades 

de desenvolvimento e, não mais, pela ótica da deficiência. 

Além disso, a Educação Precoce supera a lógica do isolamento social, o qual foi 

historicamente imposto e ainda se faz presente às crianças com deficiência. Os profissionais atuam 

não somente com as crianças, mas com as famílias no sentido de conscientizar e estimular atitudes 

positivas e acolhedoras. 

Verificamos ainda que as famílias são encorajadas pelos profissionais a incorporar atitudes 

estimuladoras, percebendo os filhos como sujeitos históricos, capazes de desenvolverem-se, embora 

de maneiras diferentes.  

Destarte, consideramos fundamental converter as práticas da Educação Precoce numa rotina 

agradável, a qual seja capaz de estreitar os vínculos afetivos entre crianças, famílias e profissionais, 

bem como aumentar a qualidade das experienciais e a aquisição de marcos importantes do 

desenvolvimento infantil. 

 

Considerações Finais 

 

Frente o exposto, é inegável a pertinência da implementação do projeto de  Educação Precoce 

no município de Porto Murtinho, MS, dada a necessidade de sistematizar ações e promover a 

inclusão de crianças com necessidades especiais, presentes em número expressivo no município. 

Consideramos que o diferencial dessa proposta está em oferecer um programa contínuo 

de estimulação, possibilitando a descoberta de si, do outro e do ambiente, tornando cada criança 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

41 
 

agente ativo no processo educacional. Ademais, a integração entre os profissionais de diferentes 

áreas e a parceria com as escolas regulares e as famílias viabiliza um trabalho interdisciplinar e 

gradativo. 

O fato das práticas desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado, para o público 

da Educação Precoce, serem pautadas no uso das TAs e dos recursos lúdicos, despontam como 

aspectos positivos pelo profissionais, inclusive aqueles que relatam dificuldades em desfrutar de tais 

aportes. Os pais também mencionam o uso das Tecnologias Assistivas como uma opção interessante, 

pois afirmam que as crianças são acostumadas a manusear celulares e tablets no cotidiano, logo, tais 

subsídios são válidos também nas rotinas de estimulação. 

Segundo pesquisas, durante o brincar  as crianças criam situações imaginárias, imitam, 

interagem, descobrem, movimentam-se e experimentam diversas sensações. Tanto o brincar mediado 

por brinquedos “artesanais” quanto jogos digitais, possibilita uma gama de construções – percepção 

das cores, tamanhos e formas, reconhecimento de letras e numerais, associações diversas – 

desenvolvimento intelectual e motor necessários para o alcance de objetivos listados no Plano 

Educacional Individualizado.  

Sem dúvida, implementar um projeto de Educação Precoce num município fronteiriço (Brasil-

Paraguai) – e distante 400 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul – , transformando essa 

oportunidade numa escrita, proporciona aprendizagens profundas e novos olhares. Para além dessa 

mudança de olhar, há uma alternância de atitudes e abertura a novas possibilidades investigativas. 

 Ao que se refere as nossas inquietações iniciais, quando nos questionávamos sobre a 

viabilidade do projeto e a organização de um espaço ludo-sensorial, utilizando as Tecnologias 

Assistivas (TAs)  e os recursos lúdicos para promover o desenvolvimento das potencialidades 

infantis, podemos afirmar que foram abrandadas. A Educação Precoce está efetivada em Porto 

Murtinho e a eficácia das ações são ratificadas pelos profissionais que atuam no ensino regular, 

equipes de saúde e famílias.   

Nesse processo sensível e construtivo, esperamos estar contribuindo com as crianças, famílias 

e profissionais que acreditam no processo de inclusão e criam uma dinâmica de trabalho docente 

colaborativo.  Sabemos que ainda há muito a ser feito, sobretudo, quando nos referimos aos desafios 

diários do uso das TAs, contudo, é satisfatório acompanhar os avanços das crianças atendidas e o 

empenho dos profissionais, orientando práticas, consolidando o projeto e garantindo a inclusão. 
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Capítulo  3 
 

O VALOR DO BRINCAR E DO JOGO COMO FERRAMENTAS 

PEDAGÓGICAS: RELATO DE PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NO CEINF RAFAEL 

CORTADA CODORNIZ 
 

Nádia Maia de Souza 

 

 Introdução 

 

O brincar no cotidiano da Educação Infantil exerce papel fundamental, sobretudo por 

proporcionar vivências diferenciadas e lúdicas, por meio das quais as crianças irão se desenvolver 

de forma integral e segura como preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Diante disso e da nossa atuação docente, aceitamos o desafio de escrever esse relato, o 

qual irá compor o livro de boas práticas pedagógicas da rede municipal de educação de Porto 

Murtinho, MS, servindo como uma opção de registro acerca do trabalho realizado na REME, bem 

como um acervo para consulta futura. 

Nessa escrita, apresentamos situações lúdicas planejadas e desenvolvidas no Centro de 

Educação Infantil Rafael Cortada Codorniz, com nossa turma do Maternal A,  a qual é composta por 

crianças na faixa etária de 3 anos de idade. 

O objetivo central do relato é apresentar a proposta que desenvolvemos, sendo o brincar um 

facilitador da aprendizagem, das interações e da promoção da autonomia, da criatividade e da 

afetividade, tendo como mediador o professor. 

Assim, estruturamos essa escrita trazendo a cena aspectos relevantes sobre a Educação 

Infantil e a prática pedagógica. Em seguida, apresentamos os caminhos metodológicos das ações 

que desenvolvemos no decorrer de 2019, as quais refletem a nossa compreensão acerca da efetiva 

necessidade de uma educação de infância de qualidade e abrangente. Por fim, desvelamos os 

desdobramentos dessa experiência lúdica e tecemos algumas considerações sobre a temática e o 

projeto desenvolvido, retomando o objetivo central e foco do relato. 
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O brincar e o jogo como ferramentas pedagógicas na Educação Infantil. 

 

A criança, independente da classe social, brinca, sonha, cria. O brincar é um dos principais 

meios capazes de envolver e desenvolver potencialidades, repertório cultural e aprendizagem 

significativas. 

A partir dessa constatação, optamos por delinear essa escrita, trazendo a cena aspectos que 

perfazem nossa prática docente no contexto da Educação Infantil, ou seja, apresentar o brincar e o 

jogo como ferramentas pedagógicas facilitadoras  de prendizagens significativas, tendo como eixo 

central o projeto Reciclarte, o qual nos instigou a construir artefatos lúdicos a partir de materiais 

reutilizáveis. 

Entendemos nossa responsabilidade nesse processo de construção do conhecimento, ou seja, 

enquanto professora, devemos atuar como mediadora das ações, promover atividades diversificadas 

e estimulantes, termos um olhar atento e estarmos sempre abertas as mudanças, com vistas e 

extrair o melhor de cada criança. 

        O fazer lúdico permite a criança ser mais livre, espontânea, criativa e segura, e assim, o 

brincar se torna um instrumento relevante para o aprendizado. Muitas brincadeiras, cantigas de 

rodas e jogos estão se perdendo em todo o continente, mas podemos ainda resgatar a ludicidade 

pelo contato brincante entre pais e filhos, bem como, pelo brincar próprio da criança e pelas 

práticas pedagógicas no espaço escolar, foco maior nesse texto. 

Sabendo que o brincar e o jogo são necessidades da criança e não devem ser vistos apenas 

como diversão, sentimos a necessidade de pautar a nossa atuação docente em ferramentas 

pedagógicas diversas, capazes de promover aprendizagem, desenvolvendo habilidades e 

competêcias socioemocionais como prevê a BNCC.  

Assim, nessa escrita, mostramos um pouco daquilo que fizemos no espaço em que 

atuamos, tendo o lúdico como fio condutor das ações, por meio de jogos, brinquedos, brincadeiras, 

experiências sensoriais e musicalização, buscando alcançar aspectos do desenvolvimento que 

facilitassem a aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças atendidas. 

Quanto ao brincar, podemos dizer ainda que suas contribuições ultrapassam as questões 

pedagógicas, colaborando para uma boa saúde mental, tão necessária na infância e na vida adulta. 

Por meio do brincar as funções sensório-motoras, afetivas e sociais, que permitem avanços na 

comunicação, expressão e construção do conhecimento são facilitadas. 
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Já o jogo tem o sentido de estimular o desenvolvimento da linguagem, da interrelação social 

e do senso de diversão, bem como promover as competências socioemocionais. Podemos dizer 

também que é caracterizado por um alto grau de criatividade, associado com uma imaginação 

informal (no caso dos jogos imitação), contribuindo para o pensamento criativo e inovador, gerando 

consequências importantes no desenvolvimento integral da criança. 

Portanto, a nós enquanto professora de infância, compete propor desafios psicomotores, 

brincadeiras e jogos que integrem as crianças, preocupando-nos com a ampliação do repertório 

das brincadeiras, das melodias e das experiências, proporcionando às crianças o brincar pelo jogo 

e o jogo pelo brincar e a ampliação do repertório lúdico. 

 

Um pouco do que fizemos 

 

A utilização em sala de aula dos brinquedos pedagógicos nos encantam desde que iniciamos 

nos caminhos da docência. No Centro de Educação Infantil Rafael Cortado Cordoniz, logo no 

início do  1º semestre letivo, foi apresentado o projeto Reciclarte, uma proposta criada e orientada 

pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), por meio da Coordenadoria de Educação 

Básica (CEB). Nosso interesse pelo mesmo foi imediato, tanto que começamos uma incursão em 

sites a procura de possibilidades diferenciadas para a confecção de materiais pedagógicos a partir 

de materiais reutilizáveis. Também participamos atentamente de todas as oficinas oferecidas pela 

SEMED, como parte das nossas formações continuadas e aprendemos muito sobre a  construção 

de brinquedos pedagógicos feitos com máterias recicláveis. 

Além de aprender a valorizar materiais que seriam descartados no lixo, acreditamos que 

também desenvolvemos habilidades motoras, bem como a criatividade, ao ser instigada a 

confeccionar algum recurso a partir de uma garrafa pet, pote, caixa de leite, papelão e tantos 

outros itens.  

Aliado a isso, o  uso de recursos assentados em materiais que seriam descartados foi um 

contributo para meio ambiente e também para a instituição escolar, dada a redução dos gastos 

com a aquisição de materiais processados, sobretudo o EVA e o TNT, muito requisitados pelos 

professores de Educação Infantil na creche. 
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O despertar para a reutilização desses elementos e as inúmeras possibilidadea de 

reutlização tomaram conta dos nossos dias, nos planejmentos buscávamos alternativas de 

brinquedos e jogos que atendessem a faixa etária e pudssem ser confeccionados num curto 

período de tempo, tendo em vista a demanda de trabalho habitual na vida dos professores. 

Então, a partir dessa organização inicial, o uso da sucata transformada em novos objetos, 

ocorreu em diversos momentos da nossa prática, em todos os eixos contemplados na Educação 

Infantil. Observamos que a exploração desses materiais, por meio dos sentidos revelou-se 

interessante para as crianças, uma vez que não eram brinquedos prontos, com características de 

acabamento iguais aos comprados.  

Observamos também que a manipulação dos brinquedos feitos de sucatas fez com que as 

crianças desenvolvessem a imaginação, aprimorando suas habilidades expressivas por meio da 

exposição das ideias a partir do artefato apresentado. A criatividade também foi acurada, pois muitas 

vezes elas precisaram descobrir a utilidade do objeto ou ressignificar os usos, diferente do que ocorre 

com um brinquedo industrializado, o qual vem pronto e acabado e contempla as instruções de uso. 

Cabe ressaltar a interação e a alegria presentes nas aulas, confirmando o valor do brincar e 

do jogo no contexto da Educação Infantil, bem como a utilização de materiais pedagógicos 

construídos com sucatas.  

Destacamos que todas as atividades estavam vinculadas ao Projeto Reciclarte, pois foi uma 

opção nossa usá-lo como base para as práticas em sala de aula. Além disso, os recursos 

confeccionados foram previamente selecionados, atendendo as exigiências de conteúdos a serem 

trabalhados no Maternal, tendo como base as Diretrizes Curriculares e a Base Nacional Comum 

Curricular. 

A seguir, apresentamos algumas imagens, as quais ilustram as interações possibilitadas pelo 

brinquedo-jogo produzido com sucata: 

Figura 1 – Brincando com brinquedos pedagógicos 

 

Fonte: Acervo pessoal. 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

48 
 

Figura 2 – Brincando de conhecer a primeira letra das palavras 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 3 – Formas geométricas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 4 – A importância da higiene bucal para os alunos do Maternal A 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5 – A lenda da cuca, do folclore brasileiro 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 6-  Crianças brincando com os fantoches 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Desdobramento da experiência 

 

Sabendo que o  lúdico é um componente essencial no processo de aprendizagem infantil, por 

possibilitar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras, sociais e afetivas, pautamos 
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nossas ações pedagógicas no ano letivo de 2019 na reutilização dos materiais que seriam 

descartados, transformando-os em recursos pedagógicos capazes de contribuir para o alcance das 

habilidades previstas para cada etapa na educação de infância.  

 Pela proposição de diferentes brincadeiras e jogos, cativamos as crianças e despertamos nelas 

o interesse pelo brincar espontâneo e criativo, cujas descobertas passaram pela exploração sensorial.  

Quanto aos brinquedos produzidos, foram construídos com materiais diversos, entre os 

quais: rolinhos de papel higiênico, tampinhas de garrafas, caixas de papelão, caixas de pizza e leite, 

garrafas pet e outros.  

 Criamos jogos de encaixe, jogo da memória, jogo das formas geométricas, materiais de 

contagem, jogos com letras, sequências de cores e objetos, teatrinhos, fantoches, dedoches e tantos 

outros. materiais simples e de fácil manuseio.  

As aulas se tornaram ainda mais divertidas,tanto que nem viámos o tempo passar...Os 

resultados das ações foram excelentes, sobretudo porque os recursos conquistaram as crianças que 

diariamente quesionavam a utilização dos mesmo e aguardavam ansiosamente pelo momento do 

brincar.  

  Nossa atuação, após a confecção dos recursos, foi apenas como mediadora das ações, ou seja, 

as crianças foram os próprios atores no processo de ensino-aprendizagem.  

Considerações finais 

 

Ao nos encaminharmos para o final desse relato, consideramos salutar evidenciar a 

importância dessa oportunidade de escrita para os professores de Porto Murtinho, pois  

desenvolvemos boas práticas e fomos contemplados com essa novidade que é o registro do que 

fazemos, por meio da publicação de um livro.  

Isto posto,  retomamos um pouco do que nos propomos a apressentar aqui, ou seja, 

aspectos que consideramos relevantes acerca da prática pedagógica na Educação Infantil, etapa 

fundamental para as crianças e muitas vezes desconsiderada, por não se compreender o valor da 

mesma. 

 A possibilidade de resgatarmos na memória as práticas que desenvolvemos ao longo do 

ano de 2019 nos fez repensar sobre a escolhas, os investimentos, as capacitações advindas da 
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Secretaria Municipal de Educação, os cursos que participamos e tudo o que desenvolvemos a 

partir da bagagem teórica que fomos adquirindo.  

A abrangência de um projeto que reutilizaria materiais para criação de artefatos pedagógicos 

soou como estranho num primeiro momento, por nos tirar da zona de conforto, contudo, em poucos 

instantes compreendemos a essência da proposta e nos dedicamos arduamente a ele. Além de 

colaborarmos para a preservação do nosso planeta, ainda exercitamos a criatividade e proporionamos 

para as crianças experiências brincantes únicas, reafirmando o valor do brincar e da jogo na Educação 

Infantil. 

Sem dúvida nossas práticas com materiais reciclados, envolvendo jogos, brinquedos e 

brincadeiras alcançou o objetivo a que se destinou, desenvolvendo competências e habilidades 

essenciais para o desenvolvimento integral das crianças, as quais foram protagonistas de todas as 

ações.  
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Capítulo 4 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VISANDO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: 

A IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NA ESCOLA 

 

Izabela Azevedo Vasconcelos 

 

Considerações iniciais  

 

Atualmente a Educação Escolar se depara com um grande desafio: a definição do real papel 

educativo das escolas, ou seja, até que ponto a escola é responsável pela formação humana, 

considerando os logos anos que o aluno permanece na mesma? Como profissional de nutrição, 

entendemos que nela se desenvolvem novas percepções, vivência em grupo e também modo de se 

relacionar. Diante dessa responsabilidade em introduzir diversos assuntos visando a formação 

humana em todos os aspectos, um verdadeiro desafio educacional é a inserção do tema sobre 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN), que se faz presente em todo processo educacional nos 

mais variados contextos escolares, sobretudo, em Porto Murtinho, MS, onde temos um extensão 

territorial tão vasta. Diante disso, no ano de 2019 realizamos alguns trabalhos, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação e em parceria com algumas instituições, no sentido de  promover momentos 

de aprendizado, cuja temática central foi alimentação e hábitos saudáveis. 

Este tema nas escolas vem ganhando cada dia mais força, infelizmente provocado pelo 

aumento de patologias associadas pelo excesso ou pela falta de alimentos, reforçando ainda mais a 

importância da inserção de práticas pedagógicas interdisciplinares que visem a EAN, respeitando 

sempre as condições socioeconômicas e cultura do local.  

O desenvolvimento dessas práticas pedagógicas pode garantir um aumento da Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) e uma nova forma de pensar em relação ao ato de comer, que hoje 

em dia são extremamente afrontados e atacados pela mídia e por modismos. O profissional 

nutricionista atuando como ponte entre o currículo escolar na sala de aula e atividades que estimulem 

o prazer da alimentação saudável é garantia da construção de uma relação equilibrada com os 

alimentos e as crianças, logo,  essas saberão fazer escolhas acertadas e importantes no decorrer da 

vida.  

Cientes da importância dessas práticas pedagógicas para uma educação alimentar e 

nutricional  saudável desde a Educação Infantil, e aliada a um projeto já existente numa escola  da 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

54 
 

rede municipal de Porto Murtinho, MS, surgiu o convite para que algumas atividades fossem 

desenvolvidas com o  objetivo de melhorar a relação do alimento com os alunos. Ou seja, nossa 

atuação foi orientar práticas pedagógicas com foco na Educação Alimentar e Nutricional de forma 

descomplicada e lúdica. 

Diante do aceite, realizamos duas atividades - uma com acompanhamento da turma do 

segundo ano do Ensino Fundamental no plantio de sementes de beterraba e mudas de árvores 

frutíferas de grande porte; e um segundo momento, com todas as turmas do período vespertino, para 

a produção de uma salada de frutas “didática” – Ambas atividades obtiveram sucesso tanto pelo 

estreitamento da relação da profissional inserida na escola, quanto para as crianças que presenciaram, 

pois foram muito participativas e responderam de forma muito positiva a prática pedagógica 

diferenciada. 

 

Educação alimentar e nutricional: o nutricionista atuando  na escola 

 

É de conhecimento da maioria dos profissionais atuantes nas escolas, o grande desafio de 

incorporar o tema alimentação e nutrição no contexto escolar, visando a promoção à saúde e o foco 

na alimentação saudável, considerando todas as mudanças de hábitos  que vem sendo vivenciadas 

pela população de modo geral, o que afeta de forma direta as crianças por serem vítimas das escolhas 

dos familiares e por não terem autonomia na escolha por alimentos saudáveis. Diante desse cenário, 

temos a escola como um espaço propício á formação de hábitos saudáveis e a construção da 

cidadania. 

Considerando a promoção à saúde uma ação de caráter intersetorial, onde a educação assume 

papel de destaque,  indicamos a leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento 

que  orienta sobre a necessidade de abordagem dos conceitos de saúde, hábitos saudáveis e estilo de 

vida, reforçando a relevância das ações como a que desenvolvemos, nas instituições escolares. 

Ressaltamos que  os temas podem e devem ser abordados de forma interdisciplinar pelos professores, 

contudo, a presença do profissional nutricionista nessas práticas pedagógicas é muito significativo, 

pois ele traz além das informações específicas dos alimentos e as apresenta de forma mais criteriosa 

dada sua experiência de formação. 

Diante desses fatores, e da compreensão de que a alimentação não é apenas  uma questão 

nutricional, mas  um ato social e cultural, entendendo  que no ambiente escolar o assunto 

alimentação assume função pedagógica, devendo estar  inserido no currículo escolar foi publicada 
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em 8 de maio de 2006, a Portaria Interministerial nº 1.010, que institui as diretrizes para a Promoção 

da Alimentação Saudável nas escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio das redes 

públicas e privadas em âmbito nacional. 

Essa portaria traz alguns eixos prioritários que devem ser trabalhados nas escolas, entre os 

quais, citamos como exemplo:  

- ações de educação alimentar e nutricional, considerando a realidade e a manifestação cultural e 

regional que envolve os alunos, bem como o estímulo a produção de hortas escolares a fim de 

promover atividades que envolvam os alunos na ação, desde o inicio da preparação do ambiente até a 

colheita dos fruto. 

Quanto a nossa atuação relatada nesse texto, ocorreu na Escola Municipal Nossa Senhora de 

Caacupê, localizada na área urbana de Porto Murtinho, MS, atendendo da Educação Infantil ao 

Fundamental I. Na referida escola, já era desenvolvido o projeto da horta, cujo tema é "Plantando 

vida, saúde e consciência ambiental".  

 

 

Os caminhos metodológicos da ação 

 

Esse projeto contemplava diversas  atividades que aproximavam a as ações em sala e as  

aulas em campo, entre as quais a fabricação de adubo orgânico, a preparação da terra para plantio de 

verduras e outras.  A partir disto,  surgiu o convite, por meio da coordenadora pedagógica, para que, 

enquanto nutricionista da educação, e lotada da SEMED, acompanhássemos as atividades, 

considerando a relevância já exposta sobre a presença do profissional da área no espaço escolar, dada 

nossa habilitação para orientar aspectos acerca de valores nutricionais  de forma didática e mais 

específica. 

 

Atividade 1 

Em um primeiro momento,  visitamos a horta escolar e conhecemos o projeto desenvolvido  

pelos profissionais responsáveis. Obsevamos que todas as etapas já contempladas tiveram a  

participação efetivas dos alunos – construção da horta e  fabricação do adubo orgânico a partir dos 

dejetos dispensados da cozinha no preparo da merenda escolar -. Após essa visita inicial, nossa 

atuação pautou-se no acompanhamento do plantio de sementes de beterraba por uma turma do 2º ano 

do Ensino Fundamental, em um canteiro previamente preparado pelos próprios alunos.  
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Após o professor responsável pelo projeto da horta acomodar todos os alunos e conversar 

sobre a atividade do dia, nós fomos apresentadas  e tivemos a oportunidade de  explanar de forma 

mais criteriosa sobre a tuberosa que seria plantada no canteiro.  

De maneira geral, abordamos questões sobre as características físicas da beterraba, a 

coloração, o sabor, o nutrientes específicos, as preferências alimentares, as comparações com outros 

alimentos e as informações nutricionais.  Houve participação ativa de todos os alunos  durante o 

colóquio. 

Após este momento foram distribuídas sementes para os alunos, que formaram filas e 

começaram a plantá-las  nos locais indicados no canteiro, mais uma ação com total participação e 

afinco dos alunos que já não viam a hora de poder colher os frutos daquela atividade. 

E, para finalizar, o professor responsável levou a turma para a plantação de árvores frutíferas 

de grande porte, como a mangueira e o pé de greifo - fruta consumida mais de forma regional -. 

Nesse momento, conversamos sobre a importância da ingestão de frutas e, com mais atenção, 

falamos sobre  o greifo, por ser uma fruta encontrada facilmente na cidade devido os inúmeros pés 

plantados em toda área urbana e rural, o que favorece o consumo da fruta in natura ou em forma de 

suco. Ressaltamos  o baixo ou custo zero da mesma, repassamos as informações nutricionais, tais 

como o teor de vitamina C equiparado ao da laranja pêra. Também apresentamos informações sobre 

a manga, fruto da mangueira; as variedades encontradas e sobre a importância da sombra que 

futuramente as árvores plantadas promoverão. Encaminhando para o final da atividade,  dialogamos 

sobre  o adubo orgânico produzido a partir de sobras advindas da merenda escolar oferecida na 

escola.  

Para finalizar a ação, as crianças regaram as sementes e mudas plantadas e encerramos nossa 

participação nesse dia. Sem dúvida uma atividade diferenciada e importante na promoção de bons 

hábitos e conscientização acerca da responsabilidade de cada um com a natureza.   

 

Atividade 2 

A segunda atividade sobre educação alimentar e nutricional na mesma escola foi realizada na 

semana seguinte com a preparação de uma salada de frutas didática. Nesta oportunidade,  todos os 

alunos do período vespertino foram reunidos no pátio da escola para uma conversa geral sobre os 

hábitos alimentares saudáveis e o desenvolvimento da produção da salada de frutas.  

Na preparação das frutas, as mesmas foram cortadas e separadas em recipientes  e alguns 

pedaços foram deixados inteiros para que os alunos acompanhassem o corte  a fim de tornar a 

experiência mais interessante para os expectadores, fazendo com que eles  se sentissem como reais 

desenvolvedores  e participantes da atividade. 
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Inicialmente, apresentamos aos alunos das turmas de 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental 

algumas verduras oferecidas na merenda escolar. Por meio de imagens impressas, explicamos sobre 

as propriedades nutricionais do tomate e da cenoura, e, sem seguida,  conversamos com os alunos de 

forma bem participativa e organizada. Eles  puderam falar sobre preferências alimentares referentes 

aqueles dois alimentos escolhidos para o dia, souberam algumas informações nutricionais e as 

opções de preparo na merenda escolar.  

 Aproveitamos o momento para  abordar o alto teor de açúcares e conservantes em molhos de 

tomate prontos  e apresentamos uma forma mais natural de se consumir esses molho com 

preparações utilizando o tomate in  natura.  Tivemos também a participação de dois alunos, um 

professor e uma colaboradora vestidos com fantasias de tomates e cenouras. Esses personagens 

trouxeram ludicidade para a ação, interagindo  espontaneamente com as crianças  durante a conversa. 

Sem dúvida, foram instantes de muito aprendizado, mas também engraçados. Sem  retirar o foco do 

assunto - hábitos e escolhas alimentares saudáveis – conseguimos prender a atenção e envolver a 

todos na atividade. 

Em seguida, iniciamos  a preparação da salada de frutas contendo abacaxi, mamão, banana e 

laranja. Como as frutas foram cortadas e separadas previamente,  aproveitamos para conversar sobre  

cada uma delas, suas características e particularidades, as informações nutricionais, as preferências 

alimentares das crianças, se elas tinham acesso a essas frutas em casa, a importância do consumo das 

mesmas, a  importância da escolha por frutas e verduras. 

As frutas foram sendo apresentadas pela casca, instigando as crianças na descoberta dos 

nomes das mesmas.  A partir da descoberta, iniciávamos o diálogo com as crianças, essa didática 

possibilitou com que elas interagissem, tanto com a profissional quanto com o próprios colegas  da 

sala e das demais salas também.  

Durante a conversa e a produção, alguns participantes de cada turma eram convidados a se 

aproximarem da mesa onde estava sendo preparada a salada para acompanhar o corte das frutas que 

ainda estavam inteiras  a fim de intensificar a participação deles. Ressaltamos que eles não 

auxiliaram no corte, pois teriam que manusear facas. Essa opção foi feita para evitarmos algum 

possível acidente. 

Após cortar todas a frutas, perguntamos aos alunos a ordem que eles queriam que as mesmas 

fossem sendo acrescentadas ao recipiente maior... Após colocarmos todas as frutas no recipiente, 

acrescentamos um pouco de suco de laranja,  aproveitando a oportunidade para explanar sobre a 

ingestão de açúcar na preparação, haja visto que as  frutas escolhidas estavam bem maduras o que 

favorece o sabor adocicado, logo,  não necessitou acrescentar açúcar à preparação.  
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Quando a conversa se encerrou e a preparação estava pronta para ser consumida, os 

professores organizaram os alunos em filas para provarem a salada de frutas que eles ajudaram a 

produzir. Distribuímos para todos os presentes apenas em porção de prova, até mesmo porque, 

participaram uma média de 110 alunos. Após degustarem,  os alunos e professores demonstraram 

aprovação. Na sequência, a  atividade foi encerrada com agradecimentos e promessas de mais ações 

com esta, dada a  boa aceitação e participação de todos os envolvidos. 

Levando em consideração essas duas atividades desenvolvidas, notamos a participação ativa 

dos alunos presentes e um grande interesse da coordenação pedagógica em trazer essas ações cada 

vez mais para dentro da escola, valorizando também a profissional nutricionista.   

 

Para ilustrar as ações relatadas, compartilhamos abaixo imagens das atividades que foram 

desenvolvidas. 

Imagem 1 - Nutricionista na visita a horta para acompanhamento da plantação de sementes de 

beterraba 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Imagem 2 – Plantio das sementes de beterraba no canteiro previamente preparado 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Imagem  3 –Alunos realizando o plantio no canteiro 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Imagem  4 – Alunos realizando o plantio de árvores frutíferas com uso adubo orgânico 

  

Fonte: Acervo pessoal 
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Imagem  5 – Atividade 1: salada de frutas didática com todos os alunos do período vespertino 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Imagem  6 – Alunos participantes da preparação da salada de frutas 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Imagem 7 – Nutricionista com a equipe colaboradora 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Considerações finais 

 

Ambas atividades tiveram impactos positivos na comunidade escolar e também 

proporcionaram momentos didáticos diferentes, considerando  a realidade socioeconômica do bairro 

em que a escola se localiza, cuja parcela considerável não têm  acesso a quase nenhuma verdura e 

fruta no âmbito familiar, ressaltando-se, mais uma vez, a importância dessas ações na escola, uma 

vez que oportunizam experiências diferentes para os alunos e ensinam de forma lúdica e 

descontraída.  

Evidenciamos ainda  o sucesso das ações, demonstrados por meio  dos  elogios direcionados 

tanto a escola quanto a profissional nutricionista e também o aumento da demanda de convites à 

profissional para visitas em outras escolas e para o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

semelhantes.  

Portanto, os resultados dessas atividades pedagógicas – com a aproximação da nutricionista e 

da comunidade escolar - foram absolutamente positivos, refletindo em  impactos socioeducacionais 

visíveis, tendo como base a participação dos alunos e os apelos para a realização de outros momentos 

como os aqui relatados.  

Diante do vivido e exposto nessa escrita, afirmamos que a participação direta do profissional 

nutricionista em práticas pedagógicas pode ser proveitosa e com garantia de resultados satisfatórios, 

os quais estimulam a promoção de hábitos alimentares saudáveis e direcionam alguns eixos 

prioritários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de proporcionar momentos 

diferenciados e especiais para os alunos, tornando as práticas pedagógicas mais proveitosas por 

todos. 
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Capítulo 5 

 

EXPERIÊNCIAS LÚDICAS COM OS RECURSOS PEDAGÓGICOS  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Claudine Heyn 

Kátia Mara Riquelme Bareiro 

 

Introdução 

As práticas lúdicas no contexto escolar vem se destacando, principalmente, quando 

versamos sobre o processo de ensino e aprendizagem para as crianças da Educação Infantil, as quais 

ampliam o contato social por meio da inserção escolar. Diante dessa afirmação e da nossa vivência, 

optamos pela escrita de um relato que aborda nossas experiências como professoras de crianças na 

Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizada em Porto Murtinho, MS.  

O objetivo deste recorte teórico foi mostrar aspectos sobre a nossa atuação docente, 

permitindo refletir sobre o uso dos recursos pedagógicos no contexto da Educação Infantil. Já como 

objetivos específicos citamos:  

 Apresentar os recursos pedagógicos utilizados nas ações; 

 Sugerir atividades pedagógicas a partir dos recursos confeccionados; 

 Oportunizar reflexões a cerca do trabalho pedagógico com uso dos recursos lúdicos. 

Assim, neste texto, o termo “recursos pedagógicos”, que no contexto da Educação Infantil 

também é designado como “Recursos lúdicos”, será utilizado para referenciar os diversos materiais 

sensoriais (táteis, visuais e auditivos) que confeccionamos para trabalhar os conteúdos propostos no 

nosso planejamento, de forma criativa e prazerosa, despertando  a imaginação e a fantasia das 

crianças inseridas no Jardim I. 

Ressaltamos que esses recursos pedagógicos foram utilizados para o desenvolvimento das 

habilidades preconizadas no Referencial Curricular da Educação Infantil (1998) e referendadas 

também na Base Nacional Comum Curricular (2018), as quais contribuem para a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento integral das crianças.  
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Para tanto, fez-se necessário um planejamento adequado com as nossas necessidades em 

sala de aula, traçando objetivos e estratégias em relação à utilização desses recursos lúdicos, onde 

posteriormente nós avaliamos os resultados e, quando necessário, revimos as rotas. 

No decorrer deste relato para melhor organização e compreensão, estruturamos em três 

momentos, onde as abordagens ficaram centralizadas nos seguintes aspectos: no primeiro momento 

expomos a introdução fazendo a apresentação da temática do relato; no segundo momento 

apresentamos algumas ações pedagógicas, ilustrando com registros fotográficos das nossas práticas 

em sala de aula, as quais refletem um pouco da nossa atuação na Educação Infantil. No terceiro 

momento, tecemos algumas considerações sobre  o que nos propomos a desenvolver nessa escrita, 

enfatizando os aspectos mais relevantes.  

 

As ações pedagógicas 

 

O desenvolvimento desse tópico exigiu bastante reflexão acerca de nossas experiências na 

Educação Infantil, dada a relevância da obra para a educação murtinhense e o ineditismo da 

proposta. Além disso, a escrita da própria atuação revelou-se um grande desafio, pois o saber-fazer 

difere do saber-escrever, uma vez que exige reflexão, autoavaliação e tempo. 

Passado o receio inicial, aceitamos o desafio, pois tais registros ficarão eternizados para 

sempre nas nossas memórias afetivas, bem como poderão subsidiar outras práticas docentes, uma vez 

que ficarão disponíveis para pesquisa pública. 

Ao longo do relato, compartilharmos algumas de nossas experiências fazendo uma reflexão 

sobre a prática docente e a organização do trabalho pedagógico, a partir de propostas de utilização de 

recursos pedagógicos.  

Ressaltamos que todas as experiências foram vivenciadas na Escola de Educação Infantil 

Primeiros Passos, onde atuamos como regentes nas turmas do Jardim I, atendendo crianças na faixa 

etária de 4 anos de idade.  

A Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizada na Rua: Coronel 

Ponce nº 621, atende as turmas de Jardim I (crianças de 4 anos) e Jardim II (crianças de 5 anos). Tem 

em sua proposta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN)  9394/96, a Constituição 

Brasileira (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (2019). 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010 p. 12): 

[...] a Educação Infantil, primeira Etapa da educação Básica, é oferecida em creches 

e pré escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 

que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de 

Educação Infantil publica, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 

 

No que nos diz respeito aos direitos das crianças, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), ao referendar a Educação Infantil, enfatiza que, por ser a primeira etapa da 

educação básica, deve atender crianças de até cinco anos de idade, tendo como objetivo o 

desenvolvimento dessas crianças complementando a ação da família. Como afirma no seu Art. 29.  

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da 

comunidade. (BRASIL, 1996, p. 21). 

 

Sendo assim, nossa função enquanto professoras, seria atuar como mediadoras do 

conhecimento, auxiliares na construção do saber intelectual, desenvolvendo nos alunos uma postura 

crítica diante do mundo, ajudando-os a compreender e exercer a cidadania.  

Considerando esses fatores, buscamos desenvolver nosso trabalho com atividades 

planejadas que proporcionassem aprendizagens significativas e duradouras, além de contribuírem 

para o desenvolvimento integral do ser criança. Salientamos que todas as ações foram pautadas nos 

princípios da ludicidade, tornando a rotina prazerosa, por meio  da utilização de diversos recursos 

pedagógicos. 

Vale ressaltar, que os recursos pedagógicos são materiais que o docente utiliza no contexto 

escolar para desenvolver habilidades e competências necessárias para essa etapa da vida e de ensino. 

Esses recursos despertam o interesse das crianças, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, motor e social.  

Portanto, os materiais que confeccionamos para utilizarmos em nossas aulas foram para 

introduzir conteúdos que julgamos serem um pouco complexo para as crianças, para contarmos 

histórias, para apresentarmos outros gêneros textuais, etc. 
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Outro fator que merece ressalva na Educação Infantil é a “rotina”, que também é de suma 

importância na organização do tempo e, consequentemente, na aprendizagem da criança.  A esse 

respeito, o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) orienta que: 

A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o tempo 

didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina 

deve envolver os cuidados, as brincadeiras e a situações de aprendizagens 

orientadas. (BRASIL, 1998, p. 54). 

 

Dessa forma, a organização do tempo e do espaço na Educação Infantil, está ligada às 

atividades que são propostas para o seu desenvolvimento. Logo, devemos refletir sobre a construção 

do planejamento. 

De acordo com Proença (2004, p. 13): 

A rotina estruturante é como uma âncora do dia-a-dia, capaz de estruturar o 

cotidiano por representar para a criança e para os professores uma fonte de 

segurança e de previsão do que vai acontecer. Ela norteia, organiza e orienta o grupo 

no espaço escolar, diminuindo a ansiedade a respeito do que é imprevisível ou 

desconhecido e otimizando o tempo disponível do grupo. É um exercício disciplinar 

a construção da rotina do grupo, que envolve prioridades, opções, adequações às 

necessidades e dosagem das atividades. A associação da palavra âncora ao conceito 

de rotina pretende representar a base sobre a qual o professor se alicerça para poder 

prosseguir com o trabalho pedagógico. (PROENÇA, 2004, p. 13). 

 

No que tange a rotina, podemos dizer que iniciamos a aula com o acolhimento na roda da 

conversa, prática repetidas diariamente. Nesse momento, apresentamos as atividades que serão 

trabalhadas no dia, bem como uma previsão dos acontecimentos propostos para a aula, também 

aproveitamos para conversar sobre as novidades e relembrar os combinados. Podemos afirmar que 

esse é um dos momentos mais importantes para a organização do trabalho pedagógico, por permite a  

interação entre nós professoras e os alunos.  

Em seguida, realizamos a leitura dos cartazes fixados na sala de aula, tais como 

Chamadinha, Cartaz do tempo, Quantos somos hoje, Ajudantes do dia, Lista dos meses do ano e dias 

da semana, Cores e formas, Palavrinhas mágicas, Contagem dos números com quantidades, Alfabeto 

interativo ilustrado, Calendário linear). Com esses cartazes trabalhamos vários conteúdos na 

oralidade e no visual, onde as crianças aprendem conceitos básicos através das leituras  realizadas 

coletivamente. 
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Abaixo, uma composição de imagens ilustra alguns desses recursos pedagógicos utilizados 

rotineiramente na nossa atuação docente: 

Imagem 1 – Cartazes da sala de aula – rotina 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Após esse momento de aconchego e interação inicial, trabalhamos as atividades em sala de 

aula visando o lúdico, de forma a atender a especificidades da Educação Infantil.. 

As letras nós trabalhamos com o “alfabeto interativo ilustrado”, onde as crianças têm 

oportunidade de retirar e colocar as gravuras associando a letra inicial, o mesmo deve estar afixado 

na parede, porém devemos explorar de outras maneiras esse conteúdo para que desperte nos alunos o 

interesse em aprender.  

Em dado período desse ano, apresentamos às crianças o boneco “Seu Alfabeto” e contamos a 

história do livro  “Aniversário do Seu Alfabeto”, fazendo adaptações, utilizando as ilustrações do 

alfabeto da parede. Em outra oportunidade,  trabalhamos o poema “O Bicho Diferente”, onde as 

crianças identificaram as letras iniciais dos seus nomes, conforme registros abaixo: 
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Imagem 2 – Apresentação do Seu Alfabeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fonte: Acervo pessoal. 

Imagem 3 – Apresentação do Bicho Diferente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Num momento seguinte, confeccionamos um quebra-cabeça no tamanho grande para que as 

crianças assimilassem o conteúdo “Partes do corpo humano” por meio da montagem do recurso. 

Nessa atividade, as crianças trabalharam em grupos e com essa proposta elas criaram estratégias e 

aprenderam a trabalhar em equipe. 

Imagem 4 – Atividade Partes do Corpo Humano 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Outro momento bastante aguardado pelas crianças é o de  contação de história. Esse 

interesse delas se deve ao fato de apresentarmos  recursos pedagógicos diferenciados e lúdicos, os 

quais despertam a curiosidade e ativam os sentidos. Os artefatos lúdicos contribuem para tornar o 

momento  especial, desenvolvendo a imaginação e a fantasia. Portanto, é fundamental enfatizar que 

na nossa vivência na Educação Infantil, procuramos utilizar métodos e recursos diversificados no 

desenvolvimento das aulas, o que sempre facilitou a aprendizagem dos alunos. Segue registros 

abaixo: 

 

 

 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

70 
 

Imagem  5 – Contação dos “Os Três Jacarezinhos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Vale ressaltar que o tapete é um recurso pedagógico para contação de histórias, onde 

diferentes cenários podem ser criados com elementos de histórias infantis distintas, além da 

possibilidade dos personagens transitarem entre eles. A partir da nossa atuação, podemos afirmar que 

esse recurso cria um ambiente receptivo ao mundo imaginário das histórias infantis. 

Imagem  6 – Contação do “Gato Xadrez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem  7 – Contação da “Cesta da Dona Maricota” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Imagem  8 – Contação da “Chapeuzinho vermelho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem  9 – Contação do “Patinho Feio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Utilizamos como recursos pedagógicos artefatos lúdicos, coloridos, texturizados e atrativos 

aos olhos, pois sabíamos do poder de encantamento possibilitado por eles no ambiente infantil.  

 

Considerações finais 

 

Podemos perceber cada vez mais o quão importante é a ludicidade no período da Educação 

Infantil, assim os recursos pedagógicos apresentados auxilia muito na aprendizagem. Sendo assim é 

primordial essa metodologia para o desenvolvimento das crianças. Portanto, os recursos pedagógicos 

são materiais que visam estimular o desenvolvimento e suas potencialidades. 

Outro fator importante é a rotina e o planejamento dessas atividades lúdicas, para que haja 

mediação correta de nós professores e que possamos alcançar os nossos objetivos. 

É notório também o prazer das crianças em participar dessas atividades, pois o que a criança 

visualiza ela aprende com mais facilidade, também devemos considerar que as aulas atrativas 

despertam atenção e interesse dos alunos. 
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As salas de Educação Infantil caracterizam-se por ser um ambiente de brincadeiras, 

conversas, de confiança e principalmente de afetividade. Assim, sempre devemos proporcionar 

momentos com propostas inovadoras, através de melhores estratégias de maneira lúdica com 

objetivos voltados para a interação, socialização e aprendizagem por meio dos recursos pedagógicos 

oferecidos. 

Ressaltando, que esses momentos de prática pedagógica com recursos diferenciados, requer 

organização, tempo de confecção e objetivos bem definidos, que sirva também para compreender as 

crianças de forma integral. É valorizando a interação entre o adulto e criança que as fases de 

desenvolvimento coletivo e individual podem ser percebidos. 

Ministrar aulas na Educação Infantil vai mais além do que o contanto simples com a 

crianças, é necessário compreender as suas expectativas, saber lidar com diversidades, respeitar o 

tempo de aprendizado de cada um, alem disso, o compromisso com o ato de educar e amar, ter 

paciência com as crianças e saber ouvi-las. 
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Capítulo 6 

ENCANTAMENTO NAS PRÁTICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS 

DA REME 

 

Érica Cristina Fonseca Correia 

Lucidia Balbuena Vareiro 

 

 

Introdução 

 

A fantasia, a imaginação e a brincadeira são elementos muito importantes na educação das 

crianças, pois é através destes que elas vão construindo seus aspectos cognitivos, emocional e social. 

Mas, para que haja esta construção, é necessário que o ambiente em que a criança está inserida, seja 

incentivador e proporcione práticas e ações diferenciadas. Neste sentido, é que as obras literárias e as 

práticas de contação de histórias entram em cena.  

Os contos clássicos e as histórias infantis tratam de assuntos inerentes a condição humana de 

forma lúdica e “mágica”, encantando e contribuindo para a construção do gosto pela leitura e 

desenvolvimento das habilidades e competências do processo de ensino-aprendizagem. É ouvindo 

histórias que se pode sentir emoções, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem estar, o medo, a 

alegria, a insegurança, vivendo profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve, 

com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas pode despertar nos pequenos 

ouvintes. 

Além disso, proporciona a superação de medos e dificuldades que fazem parte da constituição 

do mundo exterior da criança.  Por meio dos contos e histórias infantis a criança desenvolve seus 

sentimentos, emoções e aprende a lidar com essas sensações, além de ser um recurso valioso e 

agradável na construção de novos conhecimentos. 

Nesse sentido, o projeto “O fantástico mundo das histórias”teve como principal objetivo 

despertar nas crianças da Rede Municipal de Ensino (REME), das áreas rural e urbana, o prazer em 

ouvir histórias, proporcionando meios divertidos e atraentes para contá-las, estabelecendo a ligação 

entre aquilo que é real e o imaginário. Sendo assim, possibilitou-lhes expressar sua percepção de 

mundo, favorecendo o desenvolvimento da linguagem, do pensamento lógico, da imaginação, da 

socialização, da construção da identidade e da autonomia. 
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Sobre ouvir histórias 

 

Antunes (2001) relata que é na infância que se transformam as atitudes. Ouvindo histórias, 

as crianças identificam quem é o personagem do bem ou do mal e quais atitudes semelhantes ela já 

teve, faz comparações com situações vistas ou vividas e isso pode ajudá-las a resolver seus 

problemas. É ouvindo histórias que elas vão receber aquele conhecimento que, mais cedo ou mais 

tarde, utilizarão na vida, em momentos que precisem fazer escolhas, ou mesmo na sala de aula. 

Assim, Baldi (2010) nos explana: 

É preciso alimentar a imaginação de nossos alunos, compartilhar leituras com eles e 

oferecer-lhes experiências de fruição, para que descubram os encantos da literatura 

como uma forma de arte que possibilita conhecerem melhor a si mesmos, ao mundo 

e aos que os cercam, para que se tornem pessoas mais sensíveis, mas críticas, mais 

criativas. (BALDI, 2010,p. 8). 

 

Por saber do fascínio que o mundo mágico das histórias desperta nas crianças, foi que 

escolhemos trabalhar com este tema, pois além de ser atraente, desperta o interesse e o prazer em ler 

e ouvir histórias, possibilitando de forma prazerosa avanços no processo de aprendizagem. 

Para Alliende (2005): 

As crianças que leem a literatura enriquecem, aprimoram e transformam os seus 

conhecimentos em outros conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento da 

linguagem na interação com autores, crianças e adultos. A leitura enriquece o 

vocabulário, faz com que o educando tenha compreensão do mundo, percebendo 

melhor a realidade. A literatura ativa a imaginação, a criatividade, aperfeiçoa as 

emoções e a afetividade. (ALLIENDE, 2005, p. 181). 
 

Nesse sentido, a ideia do projeto foi apresentar para as crianças os clássicos da literatura 

infantil, por meio do teatro de bonecos e da leitura. Sendo que o objetivo foi utilizar essas 

ferramentas de estímulo à imaginação, como incentivo à leitura, pois as crianças precisam ser 

incitadas a ler, ser aguçadas para ter curiosidade pelo que diz um livro. Silva (1998)diz: 

Incentivem o hábito de leitura no período da infância, sob o risco de passada essa 

fase, tornar o processo irreversível, ou seja, não mais se conseguir o 

desenvolvimento de hábitos de leitura junto à população de adolescentes e adultos. 

Ou se adquire o hábito de leitura quando criança ou fica decretado à morte do leitor. 

(SILVA, 1998, p.53). 
 

O foco da iniciativa foi incentivar à leitura desde a Educação Infantil, por meio do teatro, da 

contação de histórias e do manuseio de livros, onde foi possível realizar as ações e propostas do 

projeto percorrendo as instituições de ensino com a “MALA MÁGICA”, portando uma variedade de 

livros infantis, fantoches, dedoches, bonecos, entre outros recursos que estimulam e alimentam a 

imaginação das crianças. Pois, Zilberman (2003, p.45), nos fala que a literatura infantil é um 
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mecanismo primordial que auxilia a criança na compreensão do mundo real e imaginário, sendo 

“mediador entre a criança e o mundo”. 

Sendo assim, ato de contar uma história, além de atividade lúdica, amplia a imaginação e 

ajuda a criança a organizar sua fala, através da coerência e da realidade.Contar histórias é uma 

experiência de interação, constitui um relacionamento afetuoso entre a pessoa que conta e os que 

ouvem. A interação que se estabelece aproxima os sujeitos envolvidos. Os contos enriquecem nosso 

espírito, iluminam nosso interior, e, ao mesmo tempo, nos tornam mais protagonistas na resolução 

dos problemas e mais flexíveis para aceitar diferenças.  

 

Metodologia 

 

O projeto foi embasado em autores que versam sobre o assunto, leituras e observações 

realizadas nas instituições escolares do município de Porto Murtinho – MS;também com docentes de 

sala de aula e nas experiências vivenciadas no contexto educacional. Partindo, assim, das realidades 

que temos e possibilitando um novo olhar frente à diversidade literária e suas contribuições no 

processo cognitivo, psíquico e educacional dos estudantes. 

Observando o cenário atual e pensando em todas as dificuldades enfrentadas pelos alunos do 

campo, realizamos as práticas de contação de histórias não somente nas escolas da área urbana, mas 

também nas escolas da área rural, com o objetivo de levar encantamento, fantasia, imaginação e 

possibilidades lúdicas por meio dos livros, estimulando e motivando o gosto pela leitura, com intuito 

de criar neles a necessidade de ler, formando leitores desde a mais tenra idade, reacendendo sonhos, 

muitas vezes adormecidos, nesses meninos e meninas com idades, níveis de aprendizagem e desejos 

diferentes, que na maioria das vezes dividem a atenção de uma única professora no mesmo horário e 

espaço. 

Inicialmente, realizamos um planejamento das ações que seriam realizadas durante a 

execução do projeto, organizamos um cronograma para atender todas as instituições da área urbana e 

o maior número da área rural. Destacamos que ainda não foi possível atender todas as salas de 

extensões da área rural, pois encontramos dificuldades na logística, na locomoção e difícil acesso de 

algumas salas. É importante frisar que a intenção é atingir o maior número de alunos, para que assim, 

o objetivo seja alcançado. 

Para muitas crianças o ato de ler não traz nenhum sentido, pois são treinadas apenas a 

decodificar letras e a não refletir sobre o que leem, logo, essa prática mecânica pode levá-las a 

analfabetos funcionais, ou seja, a leitura sem significado e valor.O ato de ler não é apenas 
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decodificar, é atribuir sentido ao texto, é compreender, interpretar e acima de tudo ser capaz de fazer 

relações com o que já foi percebido e vivenciado. “Ler não equivale a decodificar as grafias em sons 

e que, portanto, a leitura não pode ser reduzida a puro decifrado” FERREIRO e TEBEROSKY, 

(1999, p.37). 

Nas ações que iniciamos, em relação às praticas de contação de histórias, primeiramente 

abordamos as crianças em uma grande roda de conversa, instigando-as para a importância e essência 

da literatura, desde a infância e principalmente, no contexto social e educacional. O momento se 

tornou mágico, à medida que as crianças se sentiram parte do processo, estabelecendo um contato 

com a leitura além das aprendizagens, obtendo uma visão ampla do mundo, desenvolvendo o 

raciocínio, criando um palco de possibilidades e percebendo o ato de ler como significativo. 

Abramovich (2001) diz que o ato de ler histórias para as crianças cumpre um importante papel no 

desenvolvimento estudantil:  

Ler histórias para crianças, sempre, sempre...É poder sorrir, rir, gargalhar com as 

situações vividas pelos personagens, com a ideia do conto ou com jeito de escrever 

do autor e, então poder ser um pouco cúmplices desse momento de humor, de 

brincadeira, de divertimento...É através da história que se pode descobrir outros 

lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ótica... É aprender 

História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar saber o nome disso 

tudo e muito menos achar que tem cara de aula... Porque se tiver, deixa de ser 

literatura, deixa de ser prazer e passa a ser Didática, que é outro departamento (não 

tão preocupado em abrir as portas da compreensão do mundo). (ABRAMOVICH, 

2001, p. 17). 

 

Ou seja, a literatura infantil fornece subsídios para que nós, adultos e profissionais possamos 

compreender de que forma acontece a construção do conhecimento dos estudantes, as crianças 

precisam vivenciar momentos de leitura, de imaginação, fantasia, realidade, descobrir o mundo ao 

seu redor, através do mundo mágico das histórias. Por isso, CARVALHO (2004, p.16) diz que, “a 

professora que lê para sua turma, acorda as histórias que dormem nos livros”.Nesse sentido, durante 

o desenvolvimento de nossas ações de contação de histórias, foi possível vivenciar diferentes 

contextos nas instituições escolares, contudo, as reações das crianças se assemelhavam - o 

encantamento pelas histórias, tanto na oralidade, quanto no manuseio e leitura de um livro. 

Tivemos a oportunidade de levar a nossa mala mágica da contação de histórias na área rural, 

encontrando um público diferenciado se comparado ao da área urbana. As turmas multisseriadas 

possuem singularidades que precisam ser consideradas quando se planeja ações como essas aqui 

relatadas. Nesse contexto, os docentes ministram todas as disciplinas e podem ter ainda outras 

atribuições, tais como o preparo dos alimentos, o transporte e a limpeza do espaço. 
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Nas salas de extensões, a dinâmica de trabalho foi a mesma, instigávamos os alunos sobre a 

importância do ato de ler histórias e as possibilidades de aprender com elas, ou seja, 

nãorestringindoo momento somente ao ato de ler, mas como um momento reflexivo e mágico. 

Evidenciamos que as práticas de contação de histórias são extremamente essenciais no 

cenário escolar, garantindo o aprendizado significativo dos estudantes, perpassando por diversas 

áreas do conhecimento, gerando o que chamamos de interdisciplinaridade. 

 

 

Experiências vivenciadas 

 

Situada em região de fronteira, o município de Porto Murtinho – MS apresenta suas 

peculiaridades, tanto em aspectos territoriais, sociais, mas principalmente, culturais e linguísticos. 

Povos que aqui habitam não falam somente a língua portuguesa, mas também, a língua espanhola, o 

guarani e as línguas indígenas. Ainda temos o portunhol, que é a mistura do português e do espanhol. 

E diante de tantas línguas existentes, nos tornamos um povo rico em línguas e culturas que se 

misturam. Tendo o Paraguai como vizinho, se torna quase natural falarmos e interagirmos com 

várias línguas em uma roda de conversa. E assim, a comunicação, as trocas de vivências, as culturas 

e as histórias se tornam fruto de construção de conhecimento.  

Separadas pelo rio Paraguai, os municípios de Porto Murtinho e Carmelo Peralta - PI 

possuem características diferenciadas, mas que os povos que ali transitam, não encontram separação, 

e nesse caso, temos em nossas escolas, estudantes que moram no Paraguai e estudam no Brasil, e 

Paraguaios que moram no Brasil e estudam no Paraguai. Havendo fortemente trocas culturais e onde 

as crianças vivenciam a construção do conhecimento de forma bilíngue.  

É nesse aspecto que destacamos sobre a importância da literatura e das histórias no contexto 

escolar,por meio dos contos literários e das histórias contadas que nossos estudantes fronteiriços 

podem aprimorar as leituras, a interpretação e expandir o vocabulário, bem como, apreciar a leitura 

de forma prazerosa e significativa. Por isso, quando a criança vivencia o momento de contação de 

histórias, assim como o contato direto com a literatura, é possível que se torne um leitor fluente, 

desenvolvendo habilidades e competências essenciais para o mundo letrado, se tornando um sujeito 

ativo na construção do conhecimento.  

Destacamos que foi possível compreender que essas ações lúdicas trouxeram benefícios, 

mostrando a importância das práticas de contação de histórias no ambiente escolar, traduzidas no 

encantamento proporcionado por esses momentos.Observamos o brilho no olhar de cada criança e 

soubemos de algumas mudanças de atitudes das crianças e dos adolescentes a partir das atividades 
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que foram desenvolvidas. Partindo dessa premissa, enfatizamos que por meio da leitura e do 

ambiente favorável podem ocorrer transformações dentro de cada individuo.  

 

 

Resultados 

 

O relato de experiência aqui descrito fez parte de um projeto que foi desenvolvido no 

ambiente escolar, através de vivências lúdicas e que mostraram a relevância desses momentos no 

processo de aprendizagem dos estudantes. No cenário escolar as crianças têm a oportunidade de ter 

contato com as diferentes formas de ensino, e é o docente responsável por proporcionar e garantir a 

mediação, através de diferentes suportes pedagógicos. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (2000), destacam a inserção da leitura no ambiente educacional, possibilitando:  

Ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada; estimular o desejo de 

outras leituras; possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da 

imaginação; expandir o conhecimento a respeito da própria leitura; aproximar o 

leitor dos textos e os tornar familiares - condição para a leitura fluente e para a 

produção de textos; possibilitar produções orais, escritas e outras linguagens; 

informar como escrever e sugerir sobre o que escrever; possibilitar ao leitor 

compreender a relação que existe entre a fala e a escrita; favorecer a aquisição de 

velocidade na leitura; favorecer a estabilização de formas ortográficas.(BRASIL, 

2000, p. 64-65). 

A partir do exposto, afirmamos que o projeto favoreceu a interação, o gosto pela leitura, a 

troca de experiências e novas descobertas, alimentando sonhos, muitas vezes já esquecidos pelos 

adolescentes, proporcionando um novo olhar e uma nova perspectiva para o futuro. Por isso, 

Oliveira, (1996, p. 27) enfatiza que: 

A literatura infantil deveria estar presente na vida da criança como está o leite em 

sua mamadeira. Ambos para o seu desenvolvimento. Um, para o desenvolvimento 

biológico: outro, para o psicológico, nas suas dimensões afetivas e intelectuais. A 

literatura infantil tem uma magia e um encantamento capazes de despertar no leitor 

todo potencial criativo. É uma força capaz de transformar a realidade quando 

trabalhada adequadamente com o educando. (OLIVEIRA, 1996, p. 27). 

 

A magia dos contos e histórias transforma situações cansativas em momentos repletos de 

significados, tornando a criança protagonista de sua aprendizagem. 

A seguir, alguns registros de nossas ações a fim de ilustrar o que relatamos: 
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Imagem 1 –Teatro de fantoches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem2–Manuseio dos livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem3 e  4 –Momentos de encantamento  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem5–Protagonismo das crianças  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem6–História com guarda-chuva  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

83 
 

Considerações finais 

 

Através das atividades e ações desenvolvidas pelo projeto de contação “O fantástico mundo 

das histórias”, foi possível concluir que contribuiu efetivamente para novas possibilidades de 

aprendizagens dos estudantes, pois além de ser um momento atrativo e alegre, aliamos a teoria com a 

prática, mostrando para os discentes que tudo é possível através da leitura. Enfatizando que, a 

essência das histórias parte dos livros literários, demonstrando que a contação de histórias, não 

somente tem seu caráter lúdico ou uma mera imposição de ações que devem acontecer, e sim, 

introduzir-se para o contexto de sala de aula, como metodologia que proporciona enriquecimento 

tanto na pratica docente e, principalmente, promovendo conhecimentos e aprendizagens múltiplas 

aos estudantes. 

 Nesse sentido, encerramos o presente relato, abrindo para a continuidade desse trabalho, 

ressaltando a brilhante essência do encantamento que a contação de histórias provoca em nossas 

crianças, possibilitando o avanço no processo de desenvolvimento e aprendizagens, tanto dos 

discentes e também dos docentes. Não sendo algo pronto e acabado, mas sim, em constante 

construção. 
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Capítulo 7 

 

RELATO ACERCA DE UMA PRÁTICA: A HORTA ORGÂNICA É UM SONHO 

POSSÍVEL NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
        

     Maria Célia Fróes Acosta 

                                                               Maura Delira Dias 

 

Algumas considerações 

  

No século em que vivemos e pela consciência nossa é impossível não estar preocupados com 

a sustentabilidade. Somos educadoras de crianças de quatro a cinco anos de idade percebemos a 

necessidade de desenvolver atividades educativas quanto a alimentação saudável, pois observamos 

que essas não tinham o hábito de ingerir verduras e legumes em suas refeições. Diante de tal motivo, 

cresceu em nós o desejo de desenvolver o projeto “Horta Orgânica: formas cores, aromas e sabores”, 

a partir do início do ano letivo de 2019, na Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos 

(EMEI). 

Inicialmente, essa proposta não logrou êxito, dada as demandas para se implantar um projeto 

desse porte, haja vista a falta de mão de obra para os devidos cuidados e a continuidade da ação. 

Contudo, para nossa alegria, no mês de março a Secretaria de Educação (SEMED), apresentou o 

projeto “Reciclarte”, dando ênfase a necessidade de fomentar nas escolas as questões ambientais no 

tocante a sustentabilidade do meio ambiente.  

A partir da proposição do projeto Reciclarte que abarcaria todas as escolas da rede municipal 

de ensino, vislumbramos a oportunidade de reativar a horta na escola  e implementar o nosso projeto. 

Iniciamos com a sensibilização dos alunos dos Jardins I e II e assumimos a responsabilidade 

de integrar duas turmas distintas, com as quais desenvolvemos os trabalhos. As crianças tinham a 

faixa etária de quatro e cinco anos e ficaram empolgadas com a possibilidade de plantar e colher seu 

próprio alimento. 

Ainda dentro da dinâmica de apresentação e sensibilização, realizamos reunião com os pais 

expondo os objetivos do projeto e os desafiamos a fazerem o experimento junto conosco. Os pais 

ouviram-nos atentamente e se comprometeram em nos auxiliar naquilo que fosse preciso e possível 

dentro de suas condições. 
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Os objetivos do referido projeto foram:  

- oportunizar as crianças informações sobre a importância de consumir legumes e verduras 

em suas refeições; 

- envolver a turma em manejos de produzir alimentos orgânicos e sem usar dejetos poluentes; 

- sensibilizar em relação à sustentabilidade do meio em que vivemos. 

 Demos início aos trabalhos com as crianças levando-as para verem onde seria o espaço de 

nossa horta. Logo, solicitamos a Secretaria de Educação ajuda para coletarmos pneus que seriam 

usados. A diretora e os pais compraram tintas para as devidas pinturas dos pneus, corante e lixas. As 

professoras compraram as sementes que foram utilizadas e os adubos orgânicos para o preparo a 

terra.  Tivemos ainda a ajuda de alguns pais, que nos enviaram esterco de vaca para ajudar na 

adubação da terra.  Neste processo ganhamos um amigo da escola, Marcos Gregory Dias dos Reis,  

filho da professora Maura, que se fez voluntário e foi fundamental para execução dos nossos planos.  

As atividades foram desenvolvidas simultaneamente entre teoria e prática, ação e reflexão. As 

crianças participaram de todo processo de manejo, desde a preparação da terra para o plantio, 

preparação de adubos secos e líquidos, produção de inseticida orgânico - utilizando fumo, cravo, 

canela, vinagre, alho e detergente - e limpeza dos canteiros. Também molharam as plantas e 

ornamentaram o espaço.  

Na etapa seguinte, os pneus foram pintados e decorados com formas geométricas. Para 

delimitar os canteiros, utilizamos garrafas pets que foram cheias com água e receberam corante para 

definir a cor conforme a necessidade de darmos formas aos canteiros. Os pais foram incentivados, 

através das crianças e das professoras, a juntar casca de ovos, borras de café, adquirir sementes ou 

mudas a serem plantadas com as crianças. Tivemos a participação de grande parte dos pais. 

 No mês de abril preparamos as sementeiras em caixas de frutas descartadas pelos mercados e 

iniciamos as semeaduras de alface, couve, repolho roxo, brócolis, pimentões verde, amarelo, 

vermelho e branco, jiló, berinjelas, salsinha e coentro. 

Ao longo de todo processo, nossa preocupação estava em tornar possível o proposto na 

temática do projeto, ou seja, garantir as questões das formas, cores, sabores e aromas, demonstrando 

às crianças e as famílias as infinitas possibilidades quando versamos sobre reaproveitamento de 

materiais. 

Após a semeadura, iniciamos a fase do replantio nos canteiros, a qual teve envolvimento 

efetivo das crianças. Porém, nessa etapa, tivemos alguns dissabores -percebemos que o calor 

excessivo havia matado muitas mudas. A partir desse momento, refletimos e decidimos investir na 

aquisição do sombrite. Buscamos parceiros e conseguimos pessoas sensibilizadas com a causa. 
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 Em meados de junho, plantamos o rabanete. Foi um sucesso! Um tempo depois, as alfaces já 

estavam crescidas e foram colhidas pelas crianças juntamente com os rabanetes. Em sala, 

preparamos uma deliciosa salada que foi degustada por todos.  

 A partir do exposto até aqui, podemos afirmar que o projeto alcançou excelentes resultados 

até esse momento, alcançando os objetivos propostos e impulsionando novas práticas pedagógicas, 

ou seja, uma descoberta de nós mesmas enquanto professoras de Educação Infantil há bastante 

tempo. 

 

O projeto Horta Orgânica: formas cores, aromas e sabores 

O Projeto Horta Orgânica: formas cores, aromas e sabores foi desenvolvido na Escola de 

Educação Infantil Primeiro Passos, localizada na Rua Coronel Ponce, número 621, centro de Porto 

Murtinho, MS, sob a direção da senhora Devanir Farias e a coordenação de Maria Luisa Gavilan.  

Quanto ao projeto, estavam a frente as professoras Maria Célia Fróes Acosta e Maura Delira 

Dias, auxiliares Nathia Ojeda e Jander Flores. As turmas, foram os Jardins I e II contando com 61  

crianças,  sendo 21 do Jardim I, e 23 do Jardim II matutino; e 17 do Jardim II vespertino. 

Iniciamos o processo de sensibilização acerca da temática, com a apresentação de vídeos 

educativos, tais como A Horta do Tio Ari e O Grande Rabanete. Também usamos os livros A 

Galinha Ruiva, Camilão o Comilão, entre outros.  

Realizamos reunião com as famílias a fim de apresentar o projeto, bem como solicitar 

autorização para que as crianças participassem de todas as etapas delineadas. Após explanação 

minuciosa aos pais sobre como seriam desenvolvidos os trabalhos com as crianças, abrimos para os 

questionamentos os quais recaíram sobre a junção das turmas. Após sanarmos todas as dúvidas e 

obtermos as autorizações, iniciamos a parte prática.  Nesse dia, os pais comprometeram-se em ajudar 

em tudo que fosse preciso, pois estavam empolgados com a ideia da reciclagem para a 

sustentabilidade do meio ambiente. 

Na etapa seguinte, iniciamos a limpeza do terreno, conseguimos terra ideal para o plantio e 

organizamos o espaço com as crianças. Certamente este momento foi o mais difícil, pois, exigia 

muito força de vontade e sacrifício, felizmente pudemos contar com os amigos da escola e o Auxiliar 

de Serviço Educacional do Jardim II do matutino, que não mediu esforços para ajudar na 

implementação da proposta. 
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Imagem 1 – Local onde seria implantada a Horta 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Em seguida, fomos em busca dos materiais a serem reciclados - os pneus que seriam 

utilizados, as garrafas pets -, vale dizer que essa busca se deu num momento em todas as demais 

escolas do município também estavam em busca de tais objetos. Tornou-se quase impossível atingir 

nossa meta de conseguir duzentas e cinquentas garrafas pets de dois litros e meio para utilizarmos na 

confecção dos canteiros. Utilizamos as redes sociais e a rádio comunitária para auxiliar nessa coleta, 

pois nos valermos somente do apoio dos pais não conseguiríamos alcançar tamanha quantidade.  

Após a captação das garrafas, iniciamos a pintura dos pneus e a preparação das sementeiras 

em caixotes descartados nos mercados. Tivemos ajuda de pais que moram em fazendas, os quais nos 

forneceram estrume de vacas, mas em quantidade insuficiente para o espaço destinado em nossa 

escola. Então, contamos com a ajuda dos amigos residentes na zona rural e conseguimos atingir a 

quantidade necessária. 

A etapa seguinte foi bem prática, demos continuidade a pintura e iniciamos a decoração do 

espaço, com a delimitação dos canteiros e a ornamentação de todo o lugar. Confeccionamos alguns 

canteiros com formas inusitadas, tais como sapo, xícara, vaso, poço e o sobreposto. Também criamos 

a centopeia aromática e plantamos nela várias espécies de temperos, daí o nome. Utilizamos também 

como canteiros o tronco do carandá, planta típica da região, muito utilizada como vaso e canteiro nas 

fazendas. 
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Imagem 2 – Ornamentação do espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 3 – O espaço já quase finalizado 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Na parte pedagógica, desenvolvemos os trabalhos divididos em dois momentos: a parte 

teórica e a prática. Na primeira parte, foram feitas leituras informativas de cada espécie que seria 

plantada, destacando suas utilidades nutricionais e medicinais, bem como forma de plantar, tempo de 

colheita e manejo, ou seja, a lida com a terra, o plantio, os cuidados e o acompanhamento do 

crescimento das plantas. Cabe ressaltar que o trabalho foi interdisciplinar, pois atrelamos o projeto 

ao currículo da Educação Infantil. Nesta parte, as atividades foram feitas em sala de aula, com 
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registros escritos, pintura, recorte, colagem, interpretação de cenas, exposição de ideias, troca de 

experiências, momento de roda de conversa para narrarem o que viram o que fizeram na horta. A 

parte prática, consistiu o manejo das sementes, plantio e colheita, além do auxílio na ornamentação 

do espaço como pode ser observado nos registros abaixo. 

 

Imagem 3 – Preparo da terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Imagem 4 – Semeadura 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem 5 – Crianças regando as mudas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 6 – Transplantando as mudas 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 6 – Colheita da chicória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Desdobramento das experiências 

 Ao iniciarmos não tínhamos certeza que conseguiríamos que nossas crianças atuassem como 

protagonistas e que as famílias se envolveriam como se envolveram. Também pudemos perceber que 

é possível realizar um projeto dessa envergadura contando com parceiros que auxiliam desde os 

pequenos afazeres até aqueles mais complexos.   

 O caminhar foi lento, pois não se planta e se colhe no mesmo dia. Foi preciso muito trabalho 

e uma enorme espera, imbuídas de ansiedade e preocupação desde a semeadura ao transplantes das 

mudas, pois as questões climáticas também poderiam interferir nesse processo. 

As expectativas inundando o nosso ser... Os dias passaram e o espaço foi tomando forma.  A 

angustia e a ansiedade foram cedendo espaço ao contentamento, a alegria de ver brotar e crescer. 

Certamente a natureza estava em nosso favor.  

As crianças empolgadas chegavam com sementes de novas espécies. Aquelas advindas da 

zona rural e que estudam em nossa escola, traziam novas mudas, esterco. Outras chegavam com 

tintas e corantes. Fatos estes que nos impulsionavam para aprofundarmos no projeto.  E assim foi 

feito. 

 Momento de tristeza também tivemos no acompanhamento da germinação de algumas 

espécies, mas a desolação durava pouco, porque reiniciávamos todo o processo com as crianças 

novamente. Apenas uma  espécie, a pimenta bodinha, não conseguimos germinar... Mesmo após 

várias tentativas, com troca de marcas e outras mudanças, não conseguimos lograr êxito – até houve 

a germinação de uma semente, mas a perdemos no processo de transplante devido o calor excessivo.  

Essa situação frustrante foi explicada às crianças de forma clara e objetiva. Mostramos que todas as 

orientações foram seguidas e que  muitas tentativas foram feitas, contudo, a qualidade da semente e 

os fatores climáticos influenciaram na não germinação.  

A cada dia que passava ficávamos mais animadas com os resultados, vimos nossas sementes 

se transformarem em lindas verduras e grandes vegetais. As alfaces e as chicórias cresceram 

saudáveis e rechonchudas; as couves bem verdinhas coloriam os pratos e incrementavam a 

alimentação das crianças. A salsinha e o coentro emprestavam seu aroma e cor ao preparo das sopas 

e dos picadinhos feitos com carinhos pela cozinheira da escola.  

Nossas experiências foram incontáveis e sensacionais. Ao reviramos a terra surgiram às 

minhocas – responsáveis por expressões de medos, nojos e êxtase de felicidade pela descoberta. 

Essas “surpresas” oportunizaram um trabalho pedagógico dirigido em sala. A partir da minhoca,  

realizamos atividades de contagem, soletração, descoberta da letra inicial, pinturas, desenhos e rodas 

de leituras  informativas sobre sua utilidade para o solo. 
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Trabalhamos também a metamorfose da borboleta e o ataque dos caracóis e das formigas às 

plantas. Num desses momentos, surgiu a dúvida sobre o caracol conseguir ou não subir nas plantas e, 

para nossa  felicidade, no dia seguinte  pudemos observar um caracol escalando o pé de rabanete... 

Momentos únicos que ficarão para sempre em nossas memórias afetivas, em especial nas memórias 

de infância das nossas crianças.   

  

Resultados 

O projeto oportunizou as crianças o contato direto com a natureza e a visualização da 

transformação das sementes em vegetais deliciosos. Plantar e semear sem dúvida foi um dos 

resultados mais efetivos dessa proposição! 

 Houve entusiasmo em aprender, curiosidade no questionar e vontade de aprender fazendo. 

Percebemos com o projeto de intervenção, que os discentes se sentiram – ecopedagogicamente - 

sensibilizados e motivados com as atividades. Observamos ainda que o êxito nas atividades  motivou 

as crianças a frequentarem com mais assiduidade a escola pois, não queriam perder nenhuma etapa, 

nenhuma novidade.  Esse entusiasmo e curiosidade refletiram nos familiares e nos demais 

profissionais da instituição,  afinal, todos queriam acompanhar os processos de semeadura e 

germinação.  

A partir do envolvimento no preparo da terra, plantio, cuidados e colheita, as crianças 

consumiram com prazer as verduras e legumes. Fato este, observado com maior atenção, no dia em 

que colhemos os rabanetes e alfaces e, junto delas, preparamos uma deliciosa, cheirosa e colorida 

salada, a qual foi degustada  por todos.   

 Nas reuniões avaliativas os pais manifestaram a satisfação com tudo o que as crianças 

estavam vivenciando e ressaltaram que em casa elas estavam consumindo verduras e legumes com 

maior naturalidade, fruto do incentivo dado na escola.    

Além do manuseio da horta e da boa alimentação, trabalhamos aspectos relacionados a 

preservação do meio ambiente e aos cuidados que devemos ter, uma vez que a comunidade sofre 

com falta de infraestrutura adequada em suas casas e também nas escolas e com a reutilização dos 

dejetos é possível garantir menos agressão ao ecossistema.   

Do ponto de vista da sustentabilidade, o trabalho gerou perspectiva da ampliação das 

vivências para a prática diária e refinou ainda mais o olhar para os conceitos e as práticas 

sustentáveis possíveis nos espaços escolares.   
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Considerações 

Ao finalizar esse relato, temos certeza da contribuição do projeto “Horta Orgânica: formas 

cores, aromas e sabores, dada as mudanças observadas ainda no decorrer de implementação do 

mesmo e, sobretudo, na finalização, com a colheita e degustação dos vegetais.  

Temos certeza que a mudança de hábitos alimentares e a consciência ecológica ultrapassaram 

os muros da escola e refletem na vida familiar e social de todos os envolvidos.  Enquanto equipe, 

podemos afirmar que nossos objetivos foram integralmente atingidos, pois observamos que as 

crianças passaram a ingerir mais verduras e legumes nas refeições oferecidas pela instituição e em 

suas casas. Além disso, as crianças levaram a proposta aos familiares e incentivaram a criação de um 

espaço para o cultivo.  

A interdisciplinaridade oportunizou contemplar todos os conteúdos propostos no Referencial 

Curricular para a Educação Infantil (1998) e também nas premissas da Base Nacional Comum 

Curricular (2018).  

A horta inserida no ambiente escolar favoreceu e possibilitou o desenvolvimento de diversas 

atividades pedagógicas em educação ambiental e consciência alimentar, unindo teoria e prática de 

forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem e estreitando relações 

através da promoção do trabalho coletivo.  
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Capítulo 8 

 

ARTES: UM DESAFIO QUE VAI ALÉM DO LÁPIS E DO PAPEL 

 

Luciene de Sousa Nascimento Costa dos Santos* 

 

Introdução 
 

O presente relato visa apresentar as experiências realizadas durante o desenvolvimento das 

aulas de Artes no ano de 2019, na EMEI – Primeiro Passos, Escola localizada em Porto Murtinho - 

MS. As atividades, o projeto a partir das obras de Romero Britto, a organização do portfólio e as 

estratégias metodológicas pautadas na inclusão de um aluno com deficiência da turma do Jardim I, 

revelaram-se de grande importância para a formação integral das crianças da Educação Infantil em 

virtude da amplitude proposta pelos Campos de Experiências preconizados na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e em todos os demais documentos que referenciam essa etapa da 

educação. 

Na BNCC, os cinco campos de experiência para a Educação Infantil indicam as vivências 

fundamentais para que as crianças aprendam e se desenvolvam. Todos enfatizam habilidades, 

atitudes, valores e afetos que precisam ser desenvolvidos dos 0 aos 5 anos de idade, garantindo os 

direitos de aprendizagem delas.  

Diante disso, como docente da Diversificada, pautamos nosso trabalho, com maior 

aprofundamento, nas premissas do campo Traços, sons, cores e formas, o qual  prioriza o contato das 

crianças com as variadas manifestações culturais, artísticas e científicas, agregando as linguagens 

visuais e musicais, bem como nos demais documentos que orientam as práticas pedagógicas na 

Educação Infantil. 

Nosso maior desafio foi conectar teoria e prática, criando estratégias eficazes para o ensino da 

Arte. Logo, os resultados aqui apresentados evidenciam que as atividades desenvolvidas na EMEI 

permitiram às crianças o aprendizado prático, baseado na diversidade de atividades, nas reflexões 

sobre as diferentes manifestações da cultura e no uso das habilidades cognitivas, motoras e criativas 

para cada situação apresentada.  

https://educacaoinfantil.aix.com.br/atividades-de-musicalizacao-infantil-no-aprendizado/
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Cabe ressaltar que a escola já possuía um histórico de trabalho com Arte e outras áreas do 

conhecimento, facilitando a interdisciplinaridade e promovendo o envolvimento dos profissionais 

nas ações propostas, as quais foram intensificadas na atual gestão. Os resultados dos trabalhos feitos 

foram percebidos no dia-a-dia das crianças e nas devolutivas das famílias. 

 

Contextualizando 

 

Observamos no contexto da sociedade contemporânea que a Educação Infantil tem sido alvo 

de diferentes análises que versam sobre as propostas pedagógicas voltadas para Artes visuais e para o 

atendimento específico das crianças de 0 a 5 anos e idade. 

Muito além da Educação Artística tradicional, o trabalho em Arte na EMEI fortaleceu-se 

graças aos esforços dos profissionais da escola, que visavam quebrar paradigmas e tornar os campos 

de experiência acessíveis e amplamente vivenciados, diversificando as metodologias e as estratégias 

na proposição das atividades. 

 Para esses professores, felizmente a arte deixou de ser lazer ou mero passa tempo com a 

simples reprodução ou pinturas em desenhos prontos e esteticamente perfeitos. Além de incrementar 

as aulas, as abordagens propostas possibilitaram um aprendizado íntegro e democrático, contribuindo 

para desenvolvimento efetivo das crianças. Nessa perspectiva, foram trabalhadas a ampliação do 

repertório musical, o  um reconhecimento das preferências artísticas, o estudo de diferentes 

instrumentos e objetos sonoros, a habilidade de identificar a qualidade do som, a capacidade de 

improvisação e o contato com as festas populares. 

Nesse contexto, não coube mais apenas o registro com lápis no papel, foi necessário garantir 

todas as manifestações artísticas, permitindo a livre expressão. Técnicas de recorte, colagem, 

sobreposição, releitura de obras, uso de texturas e tantas outras são também essenciais, contudo, hoje 

sabemos que a arte está para além da reprodução. Cabe ressaltar, que nessa proposta da BNCC, os 

campos são interligados, logo, Traços, sons, cores e formas se fazem presentes em todos os demais 

campos e vice-versa. Assim, na EMEI a garantia da efetividade esteve atrelada ao planejamento, 

contemplando os objetivos por meio de atividades lúdicas. 

 Logo, escrever sobre as experiências docentes e discentes, apresentando as ações sensoriais e 

lúdicas por meio desse relato,  denota uma necessidade ímpar, com vistas a ressaltar o trabalho 
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pedagógico na Educação Infantil e permitir reflexões que possam contribuir na diminuição das 

lacunas quando as crianças avançam para os  Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

A instituição EMEI – Primeiros Passos e a Arte 

 

A Instituição EMEI – Primeiros Passos está localizada no interior do Pantanal Sul-mato-

grossense, em Porto Murtinho. Sua cliente, no ano de 2019, foi composta por um total de 201 

alunos, sendo um percentual significativo advindo de famílias de baixa renda e com poucas 

condições para investimento artístico-cultural.  

Diante de tal constatação, nos perguntamos: como trabalhar artes num espaço repleto de 

pessoas que não possuem boas condições financeiras e nem mesmo muita perspectiva de mudança, 

dada as dificuldades de conhecer outros contextos? Assim, para que conseguíssemos dar realmente 

inicio e sentido as aulas de artes na EMEI, foi necessário compreender o que este componente 

curricular representa na Educação Infantil. 

A importância das Artes Visuais na Educação Infantil visa não à importância da beleza 

estética, mas a capacidade da criança de produzir e criar segundo suas habilidades e seu olhar de 

mundo. Na Base Nacional Comum Curricular (2018), o campo de experiência Traços, sons, cores 

e formas recomenda um trabalho amplo, o qual desenvolve a consciência crítica e a valorização do 

ser humano. No Referencial Curricular da Educação Infantil (!998), a perspectiva é semelhante a 

essa, contudo existe a separação dos conteúdos por segmentos e faixas etárias.   

As Artes Visuais no Referencial Curricular devem ser concebidas como uma linguagem 

que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem, no âmbito prático e reflexivo, se 

dá por meio da articulação do fazer artístico, da apreciação e da reflexão.    

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), garante o ensino obrigatório em 

todas as escolas brasileiras. O decreto revela que "o ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos". 

A arte influência em várias áreas pedagógicas, mas, não é por este motivo que se justifica sua 

adição no currículo escolar, e sim pelo seu valor essencial na edificação de homem em si, como um 

legado comum a ser apreciado e aprimorado por todos. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2000):  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 

percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 

experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, 

tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 

produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. 

(BRASIL, 2000, p.19).  

 

Com base em todos os documentos citados, buscamos desenvolver as aulas de Arte da forma 

mais dinâmica possível, dada a necessidade de oportunizar vivências diferenciadas às crianças 

inseridas na Educação Infantil da EMEI, inclusive com um olhar atento a inclusão, dada a inserção 

de um aluno com necessidades especiais na turma de Jardim I. 

Sobre Arte, podemos afirmar que fazer um desenho pode remeter a muitas ações específicas e 

gerar questionamentos e aprendizados produtivos. Isso funciona com qualquer outra atividade lúdica, 

porém, muitas vezes, a realidade local dificulta a apreciação desse tipo de atividade e não dissemina 

a importância da mesma. Por  isso  foi tão salutar a atuação docente no sentido de intermediar os 

conhecimentos e incentivar a construção de habilidades artísticas, como: ver, observar, ouvir, sentir, 

imaginar e fazer. 

Estar apto e capacitado para lidar com crianças advindas de vários contextos, inclusive da 

área rural, com personalidades diferentes e condições financeiras diversas é o que nós, profissionais 

da EMEI – Primeiros Passos, buscamos sempre. A partir desse entendimento, criamos  e adaptamos 

metodologias e estratégias pedagógicas para atender  a todas de forma ampla e singular ao mesmo 

tempo, em que consideramos as especificidades e vivências prévias. 

Diante do exposto, afirmamos que nesse espaço, o trabalho de artes foi desenvolvido de 

forma primorosa, dado o empenho de cada profissional e do comprometimento da gestão escolar. 

Abaixo, algumas imagens ilustram um pouco do trabalho desenvolvido ao longo do ano, os 

quais contemplaram as premissas da BNCC e dos demais documentos; o projeto Reciclarte, 

orientados pela Coordenadoria de Educação Básica, vinculada a Secretaria Municipal de Educação; o 

projeto Romero Britto, específico da Diversificada Artes, e tantas outras atividades vinculadas ao 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e ao Plano de Ação da instituição. 
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Imagem 1 –  Criança recortando copos descartáveis 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 2 –  Criança realizando atividade de sopro com canudo 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Portfólio de artes 

 

A apropriação artístico-cultural das crianças tem tempo e ritmos próprios; ocorre na medida 

em que estabelecem um diálogo direto com diferentes obras, acionando seus acervos, afetividade e 

cognição, possibilitando múltiplos olhares e sentidos. E será tão mais intensa quanto mais 

exercemos o papel de instigar sua curiosidade e provocar novas indagações. Por isso, para 

organizarmos o desenvolvimento das atividades de artes, construímos um portfólio individual 

apresentando técnicas variadas. 

O uso do portfólio na sala de aula oportunizou a melhor visualização dos processos de 

construção da aprendizagem, demonstrando os interesses e os estilos de cada criança. Utilizamos o 

caderno de artes como meio de construção de um portfólio anual, onde o aluno realizou diversas 

atividades artísticas, as quais tinham como objetivo despertar a curiosidade e oportunizar vivências 

sensoriais. 

A didática do ensino da Arte manifesta em geral em duas tendências, uma que propõe 

exercícios de repetição ou a imitação mecânica de modelos prontos e a outra, que trata de 

atividades somente autoestimulantes. Ambas deixam um legado empobrecido para o efetivo 

crescimento artístico do aluno, por isso, no decorrer das aulas,  buscamos fugir das reproduções e 

repetições de técnicas. Variar foi, sem dúvida, um grande desafio, mas também revelou-se 

excitante e possível, desde que o professor alie o conhecimento teórico ao prático e entenda a 

grandeza do trabalho com artes da Educação Infantil.  

A pintura pode ser definida como a arte da cor, e foi muito utilizada nas aulas de Artes. 

Procuramos utilizá-la das formas mais variadas possíveis. Se no desenho o que mais se utiliza é o 

traço, na pintura o mais importante é a mancha da cor. Assim, pintamos papel, caixas, telas, pratos 

descartáveis, paredes... Pintamos o 7! 

 A pintura, na escola foi além de pinceis, tintas, rabiscos, desenhos, optamos por fazer com 

materiais diferenciados, tais como hastes flexíveis, esponjas, barbantes, rolinhos e elementos da 

natureza. Por meio dessa técnica as crianças puderem expressar seus sentimentos na superfície 

trabalhada, desenvolvendo as habilidades motoras e socioemocionais também. 

Nas imagens abaixo, alguns registros das produções que compõem o portfólio. 
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Imagem 3 –  Portfólio e atividades produzidas pelas crianças 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 4 –  Portfólio e atividades produzidas pelas crianças 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Educação inclusiva e Arte 

 

A Educação Especial na perspectiva inclusiva pode ser entendida como uma concepção de 

ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela 

pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, 

assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos 

seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e 

nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, 

sem exceção. 

Na EMEI – Primeiros Passos, permitir que esse conceito de Educação Inclusiva deixasse 

de ser apenas algo fictício e se tornasse real foi um verdadeiro desafio, pois tudo o que é novo 

causa um certo estranhamento no começo, haja vista que nós, professores, ainda temos a ideia da 

lineariedade das ações propostas. 

  O trabalho sensorial possibilitado pela Arte oportunizou a experiência artística ampla e 

permitiu ao aluno incluso e aos demais “saírem fora da caixa”, enxergarem o mundo para além dos 

olhos, por meio dos demais sentidos.   

Esse contato próximo com a arte ajudou os pequenos a desenvolverem vários aspectos 

importantes, como o senso de criatividade, sensibilidade, além de potencializar as capacidades 

intelectuais e aprender a expressar as emoções.  

A proposta de Arte nessa perspectiva inclusiva foi além de entregar um lápis de escrever ou 

colorir, uma hidrocor ou giz de cera para registro em papel... Criamos novas alternativas para 

vivenciar a arte por meio da interação entre diferentes linguagens, potencializando o sistema 

sensorial e quebrando a lógica dominante de que a percepção à arte só é possível com a ação 

conjunta dos sentidos.  

A seguir, algumas imagens que ilustram o trabalho realizado, o qual permitiu enriquecer o 

repertório artístico, possibilitando  fluidez, apreciação e produção de forma criativa e lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://leiturinha.com.br/blog/4-dicas-para-estimular-a-criatividade-dos-pequenos/
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Imagem 5 –  Aluno incluso realizando atividade com macarrão 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 6 –  Aluno incluso realizando atividade de pintura na parede 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem 7 –  Aluno incluso realizando atividade com hidrocor 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Romero Britto: um projeto cheio de amor e cor 

 

Romero Britto é um artista plástico brasileiro de grande renome internacional. Atualmente 

está radicado nos Estados Unidos, onde desenvolve trabalhos nas áreas da pintura, escultura e 

serigrafia. Romero Britto nasceu no seio de uma família simples em Recife, PE e pela arte se tornou 

um dos pintores mais premiados e prestigiados no exterior. 

Suas pinturas contam com cores vibrantes e traços bem demarcados fazendo com que sua 

mensagem possa ser captada pelo observador de forma imediata. Britto, abusa das formas 

geométricas para preencher a tela e não utiliza técnicas de profundidade para suas composições. 

Assim, seus motivos estão sempre em primeiro plano. 

Outra característica importante é que seus personagens, mesmo os animais, estão sempre 

sorrindo. O próprio artista justifica esta escolha afirmando que deseja transmitir alegria por meio de 

seus trabalhos. 

Todas essas características fizeram com que escolhêssemos Romero Britto como tema 

norteador do projeto de Artes do ano de 2019. Suas telas super coloridas remetem ao mundo infantil, 
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encantando crianças, adultos e idosos. Diante dessas constatações, ele seria o artista perfeito para o 

que planejávamos – suas obras  prenderiam a atenção dos alunos, despertando encanto e curiosidade, 

também chamaria atenção da comunidade escolar, mostrando que a arte pode ser simples ou 

complexa, mas que a de Romero Britto destaca-se pelos tons e traços alegres e contagiantes. 

Durante as aulas do projeto os alunos realizaram diversas atividades com base nas obras do 

autor, desde a confecção de lembrancinhas para o dia das mães à pintura das paredes do novo 

parquinho. 

Buscamos utilizar materiais reciclados na construção das releituras, para que pudéssemos 

mostrar que é possível fazer arte com objetos de baixo custo – contemplando do projeto Reciclarte - 

e ainda confeccionar peças magníficas, despertando a consciência ecológica e desenvolvendo o 

respeito pela natureza e por tudo que ela nos oferece. 

Imagem 8 –  Criança pintando a obra “O PEIXE” de Romero Britto na parede do parquinho 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Imagem 8 –  Um pouco da transformação por meio da obra de  Romero Britto 

  

Fonte: Acervo pessoal 

 

Considerações finais 

 

A partir da escrita desse relato, observamos com claridade e orgulho todo o trabalho 

realizado. O êxito nas ações refletem o esforço e a dedicação de uma equipe, mas também 

ressaltam a importância do planejamento e a compreensão do quão importante é a Educação 

Infantil no desenvolvimento integral do ser criança, 

Além disso, a contribuição das péssimas na arte, no que tange ao olhar atento à cada criança, 

a escuta sensível e a abertura para um trabalho interdisciplinar foram diferenciais da prática, 

permitindo os resultados aqui descritos, os quais marcam uma nova fase na instituição EMEI – 

Primeiros Passos. 

Quanto a prática em si, é salutar afirmar o quanto todas as ações foram importantes para 

despertar a criatividade natural das crianças, muitas vezes adormecida ou substituída pela 

insistente e errônea ideia que é preciso alfabetizar ainda nessa etapa. 
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Também não podemos deixar de relatar o quanto foi importante superar o preconceito e 

utilizar materiais recicláveis na confecção de obras artísticas. Mostrando à criança que o “lixo é 

luxo” foi realmente fascinante.  

Por meio das atividades sensoriais e lúdicas oportunizamos à elas condições reais de  se 

expressarem... Cada uma do seu jeito, com seu ritmo próprio... Deixando suas próprias marcas! 
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Capítulo 9 

O USO DO SUSSURROFONE COMO AUXÍLIO PEDAGÓGICO 

 NA AQUISIÇÃO DA LEITURA  

Alaise Gomes Gaúna Cardoso 

 

Resumo 

O presente artigo irá abordar como temática central o uso do sussurrofone (whisper phone) como um 

instrumento de auxilio pedagógico na aquisição da leitura.Teve como base de pesquisa  a experiência 

da professora Alaise Gomes Gaúna Cardoso, em sua turma de regência  com 17 alunos matriculados 

do 2º ano  do ensino  fundamental  da Escola Municipal Cláudio de Oliveira, situada em Porto 

Murtinho, Mato Grosso do Sul, no ano de 2019. No qual após as atividades diagnósticas foi 

constatado um grande deficit nas habilidades de leitura na turma citada, sendo então implementado 

como recurso pedagógico o sussurrofone  a fim de auxiliar no processo de aquisição de leitura.  

Estando organizado primeiramente com uma breve abordagem  sobre  a origem do whisper phone, 

posteriormente os seus benefícios na aprendizagem,  inclusive no ensino de crianças com alguma 

deficiência ou transtorno de aprendizagem, em seguida descreveremos como utilizamos o 

sussurrofone aliado a outros recursos pedagógicos,  e por fim apresentamos  os resultados obtidos 

durante os bimestres com o uso do sussurrofone em sala de aula, superando o nosso objetivo inicial 

na turma.  

 

Palavras-chave:  Recurso Pedagógico. Sussurrofone.  Alfabetização. 

 

Introdução 

 

A alfabetização consiste no processo de aquisição da leitura e da escrita do individuo, é um 

processo delicado que exige por partes dos professores a sensibilidade em encontrar os recursos  e 

caminhos adequados para facilitar a apropriação dessa habilidade que por muitas das vezes se torna 

para a criança  algo cansativo e  até mesmo estressante que acabam por desestimular ao invés de 

favorecer a aprendizagem. 

 Como sabemos, para aprender a ler e escrever é necessário que a criança tome consciência 

das relações entre os sons da fala e a sua representação gráfica, ou seja,  é essencial desenvolver sua 

consciência fonológica. A partir dessa constatação e da avaliação inicial da turma sob nossa regência 

- 2º ano B da Escola Municipal Cláudio de Oliveira - adaptamos o uso do Sussurrofone como 
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instrumento de auxílio para  aquisição da leitura, já que após as atividades diagnósticas foi possível 

chegar a conclusão que mais de 80% da turma ainda não tinha desenvolvido a habilidade da leitura, 

ou seja de uma sala com dezessete alunos apenas três alunos liam,  sendo que desses três, apenas um 

com fluência.   

O uso do  Sussurrofone teve como objetivo principal desenvolver a consciência fonológica 

dos alunos, pois conforme afirma Capovilla e Capovilla:  

Quando a criança descobre o princípio alfabético e se torna capaz de decodificar 

(isto é, de pronunciar as sequências de fonemas sob controle dos grafemas), ela se 

torna capaz de ler materiais escritos em geral envolvendo aquelas relações. [...] 

assim, a decodificação é a palavra chave para penetrar no código escrito, à medida 

que permite à criança acoplar o seu sistema de fala (articulada vocal ou 

subvocalmente) à escrita alfabética. (Capovilla;  Capovilla, 2004, p.35). 

 

Ou seja,  o aluno só irá  estabelecer a relação grafofonêmica que é essencial para a leitura 

quando desenvolver a consciência fonológica. Além do desenvolvimento fonológico, o uso do 

sussurrofone visou motivar os alunos  na melhoria na pronuncia das palavras, fluência na leitura  

como também auxilio na grafia correta das palavras.  

Vale ressaltar que o uso do sussurrofone se fazia em sala de aula nos momentos de leitura 

dirigida pela professora regente da turma, na qual discorrera a seguir suas práticas.  

A realização do “Projeto Lendo com o Sussurrofone” teve total apoio da direção e 

coordenação escolar,  organizando-se e confeccionando todos os sussurrofones para utilização em 

sala de aula, sendo possível alcançar os objetivos, superando as limitações e dificuldades de uma sala 

de aula com alunos desestimulados e com baixa autoestima.  

 

O sussurrofone 

 

  O Sussurrofone ou Whisper Phone (telefones de sussuro), como oficialmente é conhecido 

nas escolas norte-americanas é um dispositivo que amplia a voz do aluno em até 10 vezes, ele pode 

sussurrar as silabas, palavras que o sussurrofone ira ampliar o que foi lido para o aluno de modo que 

o aluno consiga se ouvir ampliando sua compreensão.  

https://escolaeducacao.com.br/whisper-phone-brasileiro/
https://escolaeducacao.com.br/whisper-phone-brasileiro/
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 Os chamados telefones de sussurros são vendidos em grande escala nos países norte-

americanos, sendo fabricados por diversas empresas e com modelos variados como podemos 

observar nas imagens abaixo. 

 Figuras 1, 2 e 3 – Modelos de Sussurrofones 

 

 Fonte: www.google. com.br 

No Brasil, ainda não existem lojas ou sites especializados na venda do tefelone de sussuros, 

ou seja, além da opção de importar o produto, podemos  confeccioná-lo com peças de canos de PVC 

e cola, sendo uma forma barata e que garante a mesma eficácia, permitindo ao aluno falar em voz 

baixa em uma extremidade e ouvir sua própria voz na outra extremidade. 

Para fazer um sussurrofone são necessários 10 cm de cano de PVC 1,5’’,  2 joelhos de 40 mm 

e fitas coloridas para decorar. Depois é so cortar o cano de PVC com um serra e encaixar os joelhos, 

não é necessário colar, use a fita  adesiva colorida para cobrir o tubo. 

Figura 4 – Material para Sussurrofone 

  

Fonte: www.google. com.br 
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As contribuições do Sussurofone  

 

 Linda, uma professora do Texas, relatou  numa entrevista que a utilização do Whisper 

Phone”, traz benefícios, tais como: melhorar o foco e a atenção do aluno, ajudar na audição da  

própria voz. Sabemos que  ser capaz de ouvir a si mesmo é muito mais importante do que parece, 

logo,  ao direcionar a voz do leitor para o ouvido por meio do sussurrofone,  esse pode ouvir todos os 

pequenos sons que compõem as palavras. Isso ocorre porque as crianças praticam uma frase várias 

vezes até que pareça natural,  além dos avanços na aprendizagens, ganhamos uma sala com menos 

barulhos, pois os alunos estão sussurrando para si mesmos. 

 Os telefones sussurros, acima de tudo, trabalham  a favor da aquisição da  consciência 

fonológica. Costa (2003, p. 138) define consciência fonológica como “a consciência de que as 

palavras são formadas por diferentes sons ou grupos de sons e que elas podem ser segmentadas em 

unidades menores”. 

Assim, a consciência fonológica refere-se tanto à consciência de que a fala pode ser 

segmentada quanto à habilidade de manipular tais segmentos, e se desenvolve 

gradualmente à medida que a criança vai tomando consciência do sistema sonoro da 

língua, ou seja, de palavras, sílabas e fonemas como unidades identificáveis 

(Capovilla; Capovilla, 2000). 

 

 Em sala de aula notamos essa dificuldade quando a criança não consegue detectar e 

discriminar os sons da língua , ela ouve “faca” e “vaca”, e não identifica diferenças nas palavras 

faladas,  quando apresenta dificuldades em dividir palavras em sílabas e fonemas, assim no momento 

da leitura não consegue juntar as sílabas formando palavras, e também quando a criança até 

reconhece os sons das sílabas, decodifica as letras e seus sons, porém, não consegue compreender o 

que está se falando. 

[...] a consciência e a estrutura sonora da fala pode e deve ser estimulada através de 

atividades específicas, principalmente nas séries da Educação Infantil [e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental]2 , com o objetivo de proporcionar situações para 

que a criança “pense” sobre os sons da fala, para, posteriormente, poder 

representá‐la de forma gráfica. (PAULA, MOTA; KESKE‐SOARES, 2005, p. 183) 

 

E o som amplificado do sussurrofone pode ajudar as crianças a ouvir a diferença entre sons 

semelhantes, como / f / e / v /,  / d/ e / t /. Como também  podem ajudar as crianças que têm 

dificuldade em misturar dois sons, como / s / e / m / para fazer / sm /. E, principalmente, auxiliar para 
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que a criança se ouça, ouça o que está sendo lido, não apenas decodificando símbolos, mas sim 

compreendendo fonologicamente sua junção. 

 O sussurofone também é um importante instrumento para alunos com necessidades 

especiais e/ou transtornos de aprendizagem, como criança com transtornos auditivos, tais como o  

Transtorno do Processamento Auditivo Central (DPAC), problema auditivo que afeta cerca de 5% 

das crianças pequenas, as quais apresentam  dificuldade em processar os sons que ouvem devido à 

interferência na maneira como o cérebro reconhece e interpreta os sons. Para elas,  o sussurrofone 

ajuda a desenvolver habilidades que permitem, aos poucos, melhorar o processamento auditivo. 

A contribuição do sussurrofone na gagueira, um distúrbio na fala caracterizado pela repetição 

de sons, sílabas ou palavras,  é no sentido de ajudar no  trabalho dos padrões de som e pronúncia, ou 

seja, ao se ouvir poderá ter mais sucesso ao repeti-la em uma conversa.  

Estima-se que 1 em 59 crianças nos Estados Unidos é afetada pelo Transtorno do Espectro 

Autista (TEA),  muitas vezes caracterizado por desafios com habilidades sociais, fala, comunicação 

não-verbal e comportamentos repetitivos. Diante disso, o sussurrofone atua como auxiliar ao  ajudar 

as crianças autistas, permitindo que elas se concentrem na leitura e obtenham um retorno auditivo 

através da escuta da própria voz.  Vale lembrar que as crianças TEA se incomodam com o excesso 

de estímulos e sons,  desse modo o uso do sussurrofone deve ser feito em espaço silencioso, neutro e 

com pausas frequentes. 

A  dislexia é um distúrbio de aprendizagem no qual a criança não consegue relacionar as 

letras com seus sons na ordem correta, diante desse diagnóstico, o sussurrofone ajuda no 

desenvolvimento da  consciência fonêmica da leitura.  

O déficit de atenção   é um distúrbio que afeta de 3% a 5% das crianças em idade escolar e 

sua prevalência é maior entre os meninos. Dificuldade para manter o foco nas atividades propostas e 

agitação motora caracterizam o transtorno. Nessas situações, o sussurofone auxilia justamente na 

superação dessa dificuldade de atenção, auxiliando na manutenção do foco e na capacidade de 

compreensão.   

Como podemos perceber, o sussurrofone vem ser a um excelente recurso pedagógico para 

auxiliar no  processo de  alfabetização. Cagliari (2003) afirma:  

O processo de alfabetização inclui muitos fatores, e, quanto mais ciente estiver o 

professor de como se dá o processo de aquisição do conhecimento, de como a 

criança se situa em termos de desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo 

o seu processo de interação social, da natureza da realidade linguística envolvida no 
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momento que está acontecendo a alfabetização, mais condições terá esse professor 

de encaminhar de forma agradável e produtiva o processo de aprendizagem, sem 

sofrimentos habituais. (CAGLIARI 2003, p. 9). 

Sabendo que o processo de alfabetização, inclui diversos fatores e dado o diagnóstico da 

turma,  implantamos o sussurrofone como recurso pedagógico na turma do 2º ano B , visando 

favorecer a aprendizagem dos alunos, pois de acordo com Reganhan (2006), o professor deveria 

estimular o aluno a desenvolver ao máximo suas potencialidades; para tanto, precisaria selecionar 

recursos que teriam como meta o aprendizado e que determinariam o desempenho e eficiência do 

aluno.  Neste caso o sussurrofone é este recurso facilitador no processo de aprendizagem. 

Não resta dúvida que os recursos didáticos desempenham grande importância na 

aprendizagem. Para esse processo, o professor deve apostar e acreditar na 

capacidade do aluno de construir seu próprio conhecimento, incentivando-o e 

criando situações que o leve a refletir e a estabelecer relação entre diversos 

contextos do dia a dia, produzindo assim, novos conhecimentos, conscientizando 

ainda o aluno, de que o conhecimento não é dado como algo terminado e acabado, 

mas sim que ele está continuamente em construção através das interações dos 

indivíduos com o meio físico e social. (BECKER, 1992 apud SILVA et al 2012, p. 

2). 

 

 Ao que tange ao processo de alfabetização -  que é uma construção diária de superação, 

autoconfiança -  e para superar desafio que é a leitura e a escrita, necessitamos de diversos meios, 

possibilidades e recursos didáticos e pedagógicos auxiliares no processo, que para muitas crianças é 

dificultosos dado o ambiente em que vivem e a falta de acesso ao mundo letrado, bem como 

estímulos a leitura e escrita.  Diante disso, ressaltamos  que esse processo é um dever de todos, e não 

somente do professor de sala de aula, mas sim de toda escola e da família.   

 Diante desse entendimento, a escola Cláudio de Oliveira, como um todo, se engajou na 

confecção do Whisper phone artesanal.. Iniciando pela professora que através de suas atividades 

diagnósticas elaborou o projeto “Aprendendo com o Sussurrfone”, com base em vídeos, pesquisas e 

experiências de outras professoras que ganharam repercussão na mídia nacional,  a coordenação e 

direção após análise do projeto, deferiu aval positivo para  o uso em sala de aula e para a construção 

do recurso, suprindo com os materiais necessários e determinando os funcionários da escola - 

auxiliares administrativos e pedagógicos - para confeccionarem os sussurrofones para cada aluno. 

  

 

 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

117 
 

Procedimentos metodológicos 

 

 O presente  trabalho teve como abordagem empírica os procedimentos exploratórios, pois se 

fez necessário explorar o cotidiano de sala de aula, Gil (2002) afirma que a pesquisa exploratório tem 

por objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de impressões sobre o tema, tornando o 

pesquisador mais familiar com o assunto. E também princípios quali-quantitativos, ou seja,   uma 

metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras que 

proporcionam insigth e compreensão do contexto, como mostra Malhortra (2001, p.155). Para dar 

solidez a pesquisa que nos propomos a desenvolver a partir do projeto com os sussurrofones, 

consideramos necessário  quantificar os dados por meio de gráficos, os quais serão apresentados em 

dado momento do texto. 

 Neste caso, a sala de aula explorada foi a turma do 2º ano B do ensino fundamental da Escola 

Municipal Claudio de Oliveira, em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Inicialmente a turma estava 

com 17 alunos matriculados, com a faixa etária entre 6 a 7 anos, dos quais 14 alunos ainda não 

haviam consolidado as habilidades de  leitura e escrita e os demais apresentavam dificuldades na 

fluência.   

Diante da realidade da turma e após as atividades diagnósticas iniciais, percebemos   as 

dificuldades de  cada de aluno e elaboramos estratégias metodológicas adequadas  para a 

aprendizagem.  

Optamos pelo sussurrofone como recurso metodológico inovador. Aliado a ele  tivemos 

outros tantos recursos, como jogos, caderno de leitura individual e de acordo com a realidade de cada 

criança. Aqui cabe uma nota explicativa, utilizamos 3 tipos de cadernos de leituras, sendo um para os 

alunos que ainda não conheciam as sílabas e seus sons; outro para os alunos que já conheciam as 

sílabas, porém  tinham dificuldades na junção dos sons;  e outro caderno para os alunos que já 

dominavam a leitura de sílabas simples.  

Também foram feitos vídeos de orientação aos pais, ressaltando a participação deles  no 

auxílio  ao filho. Esses vídeos foram enviados por aplicativo de mensagens para cada  responsável 

individualmente, como também explicados verbalmente na reunião de pais. 

Nossa prática foi pautada em planejamento diário, tendo como foco a realidade dos alunos e 

da turma. Traçamos um objetivo e definimos os prazos para o alcance dos mesmos no decorrer dos 

bimestres letivos.  Ao  final  da primeira etapa, afirmamos que nosso objetivo maior foi alcançado, 

atingimos um mínimo 75% dos alunos lendo e escrevendo  no final do 2º bimestre letivo. 
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A seguir, apresentamos algumas imagens  que ilustram as situações vivenciadas nessa etapa 

do projeto. 

 

Figura 5 e 6 – Entrega dos Sussurrofones 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 7 a 10 – Atividades a partir do uso dos Sussurrofones 

  

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 11 – Atividade a partir do uso dos Sussurrofones 

 

 Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Resultados e discussões 

 

 Ao termino do 2º bimestre letivo foi possível visualizar os resultados obtidos de  todo o 

trabalho realizado nos 82 dias letivos, sendo possível  concluir o bimestre superando os  objetivos 

traçados inicialmente. 

  A turma do 2º ano B no inicio constava com  17  matriculados e desses alunos tínhamos 14  

que não liam palavras,  sendo que desses 14 alunos apenas 2 conheciam as silabas.  

 Concluímos o bimestre com os mesmo 17 alunos, e agora com 14 alunos lendo palavras, e 

apenas 3 alunos que ainda apresentavam dificuldades agora na junção de silabas.  

 Em relação a escrita  no inicio do 1º bimestre tínhamos 11 alunos no nível pré-silábico, 1 

aluno no silábico alfabético, 1 aluno em transição entre silábico alfabético e alfabético  e 4 alunos já 

considerados alfabético. 

 Ao encerrar o 2º bimestre tínhamos apenas 4 alunos ainda no nível pré-silábico, 3 alunos no 

silábico , 1 aluno no silábico alfabético, 2  alunos em transição entre silábico alfabético e alfabético  

e 7 alunos alfabéticos.   

 Conforme os gráficos abaixo são possíveis visualizar os resultados obtidos em porcentagens 

do nível de aprendizagem  inicial referente aos dias de atividades diagnostica e, fevereiro e março de 

2019 e o nível de aprendizagem final que se refere ao termino do 2º bimestre em junho do mesmo 

ano; 
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 Figura 12 e 13– Gráficos do nível de aprendizagem – inicial  

 

     Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 14 e 15– Gráficos do nível de aprendizagem – final 
 

 
     

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Para chegarmos a esses resultados foram dias de trabalho e planejamento voltados para a 

dificuldades de cada aluno.  Foram momentos de leitura  envolvendo somente a professora e o aluno,  

leitura individual sem cobrança, respeitando o tempo do aluno e, acima de tudo, um trabalho 

minucioso e paciente de idas e vindas, de novas proposições, de avanços e retrocessos. O  

sussurrofone foi inserido em toda atividade que exigiu leitura, tal como ditado doce, ditado 

estourado, palavra surpresa, código secreto. Também foi usado em momentos livres, ou seja,  quando 

o aluno sentisse interesse ou necessidade em utilizar o recurso, pois o mesmo ficava disponível na 

sala de aula.  

 

Considerações finais 

 

O projeto “Aprendendo com o Sussurofone”, com certeza foi de  grande contribuição para a 

aprendizagem dos alunos da turma já citada, pois foi um recurso pedagógico constante  na sala de 

aula, servindo de suporte para as práticas planejadas ou como um objeto interativo a mais nos 

momentos livres.   

Fizemos uso em diversas atividades e em momentos de livre leitura, de modo que o aluno 

sentia-se capaz e estimulado a tentar, perdendo a timidez, ganhando confiança e, principalmente, 

conseguindo desenvolver suas habilidades de leitura de forma mais fluente e destemida. 

Uma turma inicialmente apática, sem muitos estímulos, com alunos temerosos por não 

conseguirem ler, transformou-se num grupo participativo e confiante, com participação efetiva e 

dinâmica em diversas situações pedagógicas propostas ao longos dos bimestres.   

Ao finalizarmos essa escrita, afirmamos com convicção que superamos o objetivo inicial e 

contribuímos de forma considerável na evolução do processo de leitura e escrita das crianças sob 

nossa regência. Quanto ao sussurrofone, após o alcance das metas traçadas, continuou a ser usado 

como um recurso facilitador da aprendizagem e contribuinte no desenvolvimento de habilidades e 

competências socioemocionais.   
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Capítulo 10 

PRÁTICA DA LEITURA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO: VIAJANDO NA 

LEITURA, LER PARA CRESCER 

 

                                                                                                   Vanilda Bispo Domingo 

                                                                          Thatielle Souza de Lima 

 Patrícia Canhete Wuske 

 

RESUMO 

 

A elaboração desse artigo tem como objetivo primordial evidenciar a importância da leitura na 

formação social da criança, e como essa prática é essencial para o desenvolvimento das mesmas 

permitindo adquirir o hábito de ler desde os primeiros anos escolares, advertindo que a leitura é de 

fundamental importância para formação de cidadãos críticos. O texto visa esclarecer que podemos de 

uma forma lúdica fazer com que as crianças peguem gosto pela leitura e consequentemente 

melhorem e ampliem seu vocabulário e sua escrita. Relatamos nessa escrita, as etapas de um projeto 

desenvolvido na Sala Extensão Santa Maria, localizada na Fazenda Santa Otília,  na área rural de 

Porto Murtinho, MS. Participaram  alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A partir do que 

observamos durante o desenvolvimento das atividades vinvuladas ao projeto, podemos ressaltar o 

valor de projeto como esse no cotidiano escolar, inclusive no campo, contribuindo para a ampliação 

do conhecimento e para o enriquecimento das aprendizagens. 

 

Palavras-chave: Leitura.  Aprendizagem. Conhecimento. 

 

 Introdução   

 

Na educação básica um dos objetivos é ensinar a leitura para os alunos, porém se torna um 

desafio desenvolver o hábito da leitura, seja por prazer, para se informar, estudar ou desenvolver 

outras habilidades. A prática da leitura é de extrema importância principalmente nos anos iniciais da 

vida escolar do aluno, pois através desta há inúmeros  benefícios para os alunos, como por exemplo, 

aprimorar o vocabulário, desenvolver o raciocínio e a interpretação de textos, facilitar os processos 

de comunicação e interação e promover o hábito pela leitura para deleite. 
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Contudo, observamos  nos dias atuais algumas crianças não gostarem de ler e essa 

problemática se agrava ainda mais por se tratar de uma escola localizada na área rural, onde o hábito 

pela leitura é ainda menor devido a inexistência de uma cultura leitora, a falta de estímulos em cada e 

o número de analfabetismo.   

Partindo dessa necessidade, surgiu a ideia de trabalharmos a leitura de uma forma mais 

ampla, não somente na escola e sim também em casa, com toda a família. A partir de então, 

desenvolvemos  o projeto “Sacolinha Viajante”, onde os uma vez por semana os alunos escolhem um 

livro a partir das suas preferências e necessidades e  levam para casa. Antes disso, são orientados 

sobre a importância da leitura e sobre esse ser um momento de deleite, prazeroso para toda a família.   

Dessa forma, nossos alunos estão expandindo seus conhecimentos e aumentando as 

possibilidades de adquirir novas habilidades para trilhar seus próprios caminhos. Além disso, estão 

compartilhando a prática e estimulando  a formação de leitores também no seio familiar.  

Portanto, expomos nesse texto,  aspectos relevantes de uma prática pedagógica desenvolvida 

em uma escola pública rural no Município de Porto Murtinho, MS,  tendo como objetivo principal  

despertar nos alunos o interesse pela leitura  de forma lúdica e prazerosa, envolvendo não somente a 

escola como também toda família, pois é de competência dos pais juntamente com a escola a 

influência pela leitura. 

 

A escola Municipal Rural de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bonifácio Gomes - 

Extensão Sala Santa Maria 

 

A Sala Extensão Santa Maria está localizada na Fazenda Santa Otilia, área rural do município 

de Porto Murtinho, no estado de Mato Grosso do Sul. A escola é de responsabilidade municipal, 

porém, a fazenda também investe na instituição.   

A escola oferta atendimento a alunos do Ensino fundamental I, Ensino Fundamental II e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  A instituição atende um total de 54 alunos desde a Educação 

Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental e EJA, destes 15 alunos são internos.  Estes 15 alunos 

internos residem em retiros na própria fazenda, porém distantes da sede onde se localiza a escola, 

portanto,  a rotina é organizada de forma que eles cheguem na segunda- feira e retornam para suas 

casas somente na sexta-feira. Durante a semana frequentam as aulas regulares na  Sala Santa Maria 
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e, no contraturno, participam de oficinas e atividades educativas diferenciadas. Há uma equipe 

responsável pelos cuidados dessas crianças e também uma rotina bastante rígida e organizada.  

        O espaço físico é adequado ao número de alunos, sendo amplo e bem estruturado, comportando  

os alunos de forma confortável, com um bom espaço para locomoção de professores e alunos, as 

paredes são decoradas pelos  alunos da alfabetização, considerando sempre a temática estudada.  

A escola possui quatro salas de aulas, sendo uma delas destinada ao reforço escolar e 

realização das oficinas. Dispõe ainda de  uma sala adaptada para a Educação infantil, sendo esta 

apropriada para os alunos da faixa etária de 4 e 5 anos de idade.  

Nas demais salas há um quadro negro, uma cadeira e uma mesa para o professor, os alunos 

são organizados cada um em sua carteira. A escola possui também uma quadra de esportes não 

coberta, um campinho de futebol, uma quadra de vôlei de areia, um parquinho para as crianças da 

Educação Infantil, uma cozinha bem equipada, um refeitório com mesas e bancos, um laboratório de 

informática com ar condicionado e 5 computadores, uma biblioteca bem equipada, uma secretaria, 

um banheiro para professores e dois banheiros, sendo um feminino e um masculino para os alunos e 

demais funcionários. Possui também uma despensa para guardar e estocar os materiais pedagógicos e 

de limpeza.  

Quanto aos equipamentos, há na escola uma impressora, livros, computador de uso dos 

professores, que proporciona melhor qualidade no ensino e computadores no laboratório de 

informática. Por ser uma escola de área rural tem ao seu redor muitas árvores e muito espaço para as 

crianças brincarem livremente. Conta ainda com uma  horta onde são produzidos alimentos 

orgânicos para os alunos.  

           A Equipe de profissionais que atua na escola  Extensão Sala Santa Maria é composta por 13 

profissionais, sendo 5 professores, dos quais três têm formação em Pedagogia, um em Letras, um 

Mestre em Geografia, 3 monitoras, 1 coordenadora, 2 cozinheiras, 1 nutricionista e 2 funcionárias de 

serviços gerais.  

 

A importância do ato de ler 

 

 O ato da ler não se resume na capacidade de decodificar símbolos e escrita os códigos, mas 

sim na habilidade e capacidade de relacionar as palavras, compreender o contexto, e dar sentido além 

da simples visão.  Em contexto educativo, em especial em fases iniciais de aprendizagem, no ensino 
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formal, a aprendizagem da leitura e da escrita assume um peso importante e por vezes mesmo 

determinante, no maior ou menor sucesso das crianças. (MONTEIRO, 2001) 

 Quando a criança inicia o processo de alfabetização formal, ela já demonstra uma 

competência considerável de comunicação linguística, empregando estratégias de linguagem 

altamente complexas. Essa competência é essencial para o desenvolvimento da leitura e da escrita. A 

compreensão, nesse contexto, configura-se como a etapa mais avançada da alfabetização. A 

decodificação é uma das primeiras etapas, e sem ela é impossível formar leitores competentes que 

possam adquirir o hábito da leitura. 

 Considerando-se esses aspectos e estratégias de leitura,  abre novas perspectivas para uma 

potencialização da prática, possibilitando aos alunos ultrapassarem dificuldades pessoais e 

ambientais de forma a conseguir obter um maior sucesso escolar. Essas podem e devem ser 

ensinadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Quanto a melhora na aprendizagem através da leitura, e da importância da leitura da literatura 

infantil Mortatti, (2001) considera que:  

Trata-se, portanto, de um ato de interpretação centrado no conceito operativo de 

configuração textual aqui proposto, com base no qual o pesquisador deve interrogar, 

neste caso, os textos de literatura infantil na posição de um leitor crítico e 

distanciado – porque envolvido –, que deve produzir um discurso crítico sobre um 

discurso literário particular. Para tanto, precisa analisar todos os aspectos da 

configuração textual – utilizando-se também de métodos e procedimentos advindos 

da crítica e teoria literárias, especialmente, assim como da pesquisa em educação –, 

o que lhe permite: por um lado, produzir sentidos autorizados que conferem 

singularidade a determinado texto pertencente ao gênero denominado literatura 

infantil e contribuir para a construção da identidade específica do gênero e do campo 

de conhecimento; e, por outro lado, contribuir também para o trabalho de 

professores do ensino fundamental, oferecendo-lhes possibilidades de conhecer 

outros modos mais fecundos de ler e abordar textos de literatura infantil na escola.  

  

 A escola é o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases para a formação do 

indivíduo. E, nesse espaço, privilegia-se a leitura, pois de maneira mais abrangente, ela estimula o 

exercício da mente. A percepção do real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em 

relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamização do estudo 

e conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente. (PEREIRA, 2007). 

 Conforme a complexidade de fatores envolvidos no ato de ler, faz-se possível identificar uma 

série de circunstâncias que interferem de modo favorável ao desenvolvimento de habilidades 

decorrentes da leitura.  A relevância do aprendizado da leitura é inegável. Não encontramos teoria, 

nem mesmo propostas práticas, que neguem a importância do aprender a ler e todas as suas 

implicações em termos do desenvolvimento escolar, cognitivo, social e emocional das crianças. 
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Exatamente por reconhecer este papel fundamental da leitura é que a escola a coloca como um dos 

principais objetivos de sua ação educacional. 

 Conforme salientam Brandão e Leal (2011), trazer o contexto da leitura e escrita nessa fase, 

não significa trabalhar de forma descontextualizada por meio de exercícios preparatórios e 

repetitivos, mas sim, de oportunizar a criança ao acesso em diferentes situações nas quais a leitura e 

escrita estejam inseridos. Dessa forma, apenas se traria o que já ocorre no meio sociocultural da 

criança. Mas, sem haver uma escolarização excessiva nesse processo de aprendizagem das crianças 

em relação a essas práticas. 

 A leitura proporciona uma visão de maneira bem leve e lúdica, da diversidade cultural, étnica 

e religiosa existente em nossa sociedade. Alem disso as histórias abordam assuntos complexos e 

etapas importantes da infância, com uma linguagem simples e adequada ao imaginário das crianças 

proporcionando a criança um desenvolvimento emocional, social, e cognitivo relevante.  

 A família tem um papel importante no desenvolvimento das crianças enquanto indivíduos 

pertencentes a sociedade, sendo ela transmissora de valores e condutas morais que formam e 

intervém no comportamento da criança.  

 Santos e Toniosso (2014) consideram que na perspectiva educacional, a família desempenha 

uma função importante na educação formal e informal. A instituição família, bem como a instituição 

escolar, são ferramentas primordiais no desenvolvimento social, emocional, cultural e cognitivo do 

individuo, ao mesmo tempo em que são transmissoras do conhecimento e dos valores éticos 

culturais.  

A busca de uma boa relação entre família e escola deve fazer parte de qualquer trabalho 

educativo que tenha como foco a criança. Além disso, a escola também exerce função educativa 

junto aos pais, discutindo, informando, aconselhando, encaminhando os mais diversos assuntos, para 

que família e escola, em colaboração mútua, possam promover a educação integral da criança. 

(PEREZ, 2012). 

 Considerando a importância da leitura e a família como um alicerce para a criança, 

ressaltamos que esta relação família, escola e aluno deve ser constante visto que promove a criança o 

desenvolvimento, conhecimento e liberdade de pensamento, Sabino (2008) considera que é 

fundamental despertar o gosto pala narrativa logo aos seis meses de idade, através da leitura de 

contos efetuados por familiares e amigos, cativando a atenção e o interesse das crianças.  

O estímulo para a leitura deve continuar a ser feito pelos familiares no lar, à medida que a 

criança cresce, prolongando-se durante toda a idade escolar. Os professores devem motivar os seus 

alunos para a leitura, apelando à sua imaginação através do conto e estimulando-lhes a curiosidade 

através da colocação de questões problemáticas relativas a assuntos que lhes despertem interesse. 
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Procedimentos metodológicos  

 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizado pesquisa na comunidade para 

analisarmos qual seria a melhor forma de aplicarmos o projeto, buscamos bases teóricas que 

defendem essas necessidades para o melhor desempenho dos alunos. Foram realizadas revisões 

literárias de obras produzidas sobre o tema, catalogando trechos e registrando informações 

pertinentes a elaboração da mesma, houve uma  observação do ambiente familiar e conversas com os 

familiares sobre a temática.  Posteriormente, leitura e análise bibliográfica referente à temática.  

Com essas observações, conversas, leituras e pesquisa foi elaborado o relatório onde foram 

analisadas as problemáticas e as possíveis soluções para um ensino de qualidade, onde a teoria e a 

práticas se associem de uma forma que contribua positivamente na aquisição de habilidades e 

competências e, consequentemente, despertando no aluno hábito de ler e explorar suas capacidades 

imaginativas.  

Com base nessa problemática, desenvolvemos  o projeto “Sacolinha viajante”. Após a 

escolha do tema, confeccionamos as sacolinhas com a ajuda da senhora Edna, esposa do gerente da 

fazenda e  colaboradora.  Realizamos uma reunião de pais e apresentamos a proposta do projeto, 

observando uma boa aceitação por parte deles.   

 As atividades vinculadas ao projeto foram desenvolvidas desde o início do ano letivo de 

2019, com a intenção de despertar o hábito de ler em nossas crianças, pois esse é um dos grandes 

problemas que encontramos em sala de aula.   

Abaixo, uma imagem ilustra a entrega das sacolinhas para as crianças. 

Imagem 1 – Entrega das sacolinhas de leitura 

 

Fonte: Acervo pessoal.  
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 Ressaltamos que o referido projeto ainda está em continuidade na Escola Municipal Rural 

Bonifácio Gomes Extensão Sala Santa Maria, com as crianças do 1º ano ao 5º ano do Ensino 

Fundamental.  

Para registrarmos o percurso das ações, montamos um caderno de registro individual, onde 

cada aluno expõe a sua interpretação sobre o livro lido. Esse caderno é trabalhado de forma 

diferenciada, dependendo da dificuldade apresentada pela criança, a qual pode ser na leitura ou na 

escrita. 

 Com os alunos do 1º e 2º anos, o caderno foi utilizado para escrever o nome e o autor do 

livro, bem como relatar a parte que mais gostaram da história. Além dessa escrita, as crianças 

também puderam fazer a  ilustração, tudo com auxílio dos pais, já que essas crianças estão no 

processo de alfabetização e necessitam de ajuda na leitura, na escrita e na organização das ideias.  

Quanto a escolha dos livros, foram feitas nas quintas-feiras pelos próprios alunos com o ajuda 

da professora. Assim, eles tinham o final de semana  para fazer a leitura com os pais, já que muitos 

deles trabalham de segunda a sexta-feira, tendo tempo disponível apenas  nos finais de semana.  

Assim, na segunda-feira cada aluno expunha para os colegas sobre o que falava seu livro. 

Esse foi sempre um  momento interessante, onde todos participavam atentamente.  

Abaixo, uma imagem ilustra a entrega o caderno de registro das crianças. 

 

Imagem 2 – Caderno de registro do projeto 

 

Fonte: Acervo pessoal.  

 

           Com os alunos dos 3° 4° e 5° anos, todas as quintas-feiras eram colocados a disposição livros. 

Os materiais ficavam expostos na sala e todos eram incentivados a  escolher a partir das suas 
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preferências.  A professora orientava a escolha com o intuito de contemplar as necessidades 

individuais e contribuir no processo de leitura e escrita. 

           Abaixo, observamos os registros feitos por esses alunos, com a escrita do nome da obra e a 

ilustração.   

 

Imagens 3 e 4 – Registros do projeto 

  

 

Fonte: Acervo pessoal.  

 

          No decorrer do projeto, sentimos a necessidade de explorar um pouco mais as leituras. Diante 

dessa situação, mudamos um pouco a metodologia, ampliando os questionamentos sobre o livro, 

personagens, enredo, sequência dos fatos, culminância e outros detalhes. Com essas mudanças, 

houve a necessidade de leituras e  releituras, somente assim foi possível  resolver as atividades 

propostas. 

           Nesta etapa, os alunos pegavam a sacolinha, escolhiam a obra e copiavam do quadro as 

questões que deveriam responder com a família, entre as quais: qual é o título do texto? Quem é o 

autor? Onde aconteceu a história? Quais são os personagens do texto? Qual é o personagem principal 

do texto? Faça um relato da história a partir do que entendeu?   
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Além dessas, e a depender da faixa etária, também, haviam questões mais complexas e reflexivas, 

tais como: escrever o que não gostou da história, retirar palavras acentuadas, quais são os pontos que 

tem na história?  

           Nas segundas-feiras, na primeira aula, levávamos os alunos numa sombra onde sentavam em  

círculo para expor as suas respostas.  Cada uma fazia a leitura da sua história e respondia aos 

questionamentos que surgissem. Todos os demais podiam acrescentar ideias ou contribuir com suas 

experiências quando já tivessem lido a história também.  

 Essa atividade de roda de leitura foi muito proveitosa, pois despertou nos alunos a vontade 

de expor suas ideias, comunicando em público, superando a timidez e ganhando autoconfiança.  

 

Imagens 5 e 6 – Rodas de leitura 

 

 

Fonte: Acervo pessoal.  

 

 Após alguns meses dessa prática, realizamos entrevistas com os familiares para verificar 

como estava sendo desenvolvido o trabalho em casa e a percepção de cada família sobre a proposta, 
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já que os professores tinham somente as informações que as crianças relatavam. Uma das 

entrevistadas relatou que tinha muita dificuldade devido a falta de estudo, contudo, estava ciente  do 

seu papel na educação do filho e acreditava que a prática de leitura devia ser uma atividade contínua, 

pois mesmo não sabendo ler e escrever com fluência, ela acha importante incentivar o filho a fazer 

leituras, mostrando interesse na atividade dele. Segundo ela, fazer perguntas e interagir foi sempre 

importante para estimulá-lo nas atividades que exigiam leitura. Ela também relatou que no momento 

da leitura parava de realizar os afazeres de casa e ouvia atentamente a narração da historia. Para ela 

servia como uma oportunidade de adquirir  novos conhecimentos também. A mãe procurava sempre 

passar para o filho que ler nunca é demais, pois através da leitura se conhece o mundo.  

Segundo a mãe,  nem mesmo as dificuldades na leitura a impediram de acompanhar o filho 

nas tarefas escolares, pois ele faz com mais capricho quando ela está junto.  

 

Resultados e discussões  

 

O presente trabalho teve como propósito mostrar a importância de relacionar a leitura com a 

escola e a  família, criando uma ponte de conhecimentos para quem, muitas vezes, não teve acesso a 

cultura letrada na infância.  

 Ressaltamos a importante colaboração das famílias ao longo de processo de aplicação do 

projeto em questão. Sem o envolvimento dos familiares não haveriam os mesmos resultados, pois  é 

um trabalho árduo e lento, o qual iniciou na escola e se espalhou pela comunidade, despertando em 

muitos o hábito de ler.  

A partir do projeto, reafirmamos a importância da leitura, tanto para deleite, quanto para ter 

acesso as informações,  comunicar, interagir e desenvolver o senso crítico. Muitas famílias não 

tiveram acesso ao mundo letrado na infância, contudo, contribuíram com o projeto, pois sabem o 

valor de ser alfabetizado e ler com fluência.  

A figura do professor, carinhosamente mostrando a utilidade dos livros e incentivando a 

leitura, foi outro ponto forte do projeto aqui relatado. O diálogo possibilitado pelas rodas de leitura, a 

acolhida das palavras em cada relato, o cuidado com a proposição das atividades e os laços criados a 

partir das histórias foram os pontos fortes da ação.   

 No contexto em questão, observamos que a maioria dos alunos chega à sala de aula com 

muitas dificuldades na aprendizagem, consequentes da falta de leitura. Essa realidade presente no 

cotidiano da sala de aula pode afetar de maneira direta os resultados das avaliações em todas as 
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disciplinas ofertadas, além disso, a  leitura provoca deficiências no ensino e resulta ainda na 

incapacidade interpretar, acompanhar atividades, desenvolver trabalho eficiente, escrever com 

fluência, e desenvolver criticidade.  

 Diante disso, realizamos um trabalho diferenciado, pautando as práticas em ações que 

resultem positivamente na vida social dos alunos e, quiçá, seus familiares.  Proporcionamos 

atividades e materiais que estimulam o hábito de leitura de forma divertida e leve.   

 A partir do projeto, percebemos mudanças significativas nas relações desses alunos com os 

livros. Observamos que estavam mais envolvidos nas atividades propostas, demonstrando interesse 

pelas obras disponíveis da sala e envolvendo-se nas rodas de leitura. Houve ainda uma melhora  na 

socialização em sala de aula e o aprimoramento na expressão oral e do diálogo.. Outro ponto a ser 

ressaltado refere-se ao desenvolvimento na escrita, onde a partir da leitura observamos algumas 

mudanças no vocabulário e, consequentemente, na escrita mais coerente e correta.   

 

Considerações finais 

 

Com base na aplicação desse projeto, destacamos a contribuição da leitura para os alunos 

inseridos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, favorecendo a  formação do leitor crítico e 

consciente dos seus atos.   

As diferentes estratégias utilizadas nessa proposta, estimularam os alunos e colaboraram na 

criação de hábitos saudáveis de leitura, as quais se intensificaram ao longo do ano e extrapolaram as 

cercas da escola, contemplando as famílias.  

Nesta perspectiva, acreditamos que  quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros e 

se  conscientizar do quanto é prazerosa e benéfica a leitura, maior será a chance de se tornar um 

adulto leitor e pensante, cuja  habilidade de refletir e impor suas ideias  de forma critica e sólida, será 

um fator positivo quando estiver em ambientes externos à família e a escola.   
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Capítulo 11 

 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA 

DE CAACUPÊ LOCALIZADA NA CIDADE FRONTEIRIÇA DO BAIXO PANTANAL 

 

Rodrigo Pereira da Silva 

Lucidia BalbuenaVareiro 

 

RESUMO 

 

Os problemas de saúde coletiva como a obesidade infantil e cáries dentárias são grandes desafios a 

serem superadas no Brasil e no mundo. O ambiente escolar é um dos espaços que pode contribuir 

para sanar tais problemáticas, embora seja pouco utilizado para isso. Um dos motivos é a falta de 

práticas pedagógicas capazes de incorporar os princípios da educação ambiental à educação formal. 

Diante do exposto, o objetivo desse artigo é mostrar como a Escola Municipal Nossa Senhora de 

Caacupê, localizada na cidade gêmea fronteiriça de Porto Murtinho-MS, região do Baixo Pantanal, 

está superando esse desafio, através do uso da horta escolar como ambiente de aprendizagem para 

realizar práticas estimulantes, significativas e construtivas. A metodologia segue um modelo de 

práticas ativas que fortaleça a autonomia dos educandos, integrando as questões ambientais e a 

alimentação saudável aos conteúdos programáticos. Portanto, apresentamos algumas possibilidades 

de realizar um processo de ensino-aprendizagem que articule a temática plantando vida, saúde e 

consciência ambiental para a promoção da mudança de hábitos alimentares e atitudes de proteção e 

conservação, com relação ao meio ambiente.  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ambiente de aprendizagem. Metodologia Ativa. Práticas 

Interdisciplinares. 

 

Introdução 

 

Na atualidade, dentro do ambiente escolar, identificam-se cada vez mais hábitos alimentares a 

base de lanches gordurosos e o consumo de doces, ao invés de alimentos ricos em vitaminas, 

proteínas e nutrientes necessários ao crescimento e desenvolvimento humano. Essa má alimentação 

pode acarretar problemas de saúde coletiva, na vida futura desses estudantes. 

A obesidade infantil e a cárie são exemplos de doenças atribuídas aos maus hábitos 

alimentares. Por isso, torna-se essencial a intensificação de práticas de educação ambiental que 

possam mudar hábitos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida e a conscientização e 

percepção dos impactos ambientais. 
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Desse modo, incorporar os princípios da educação ambiental no cotidiano escolar seria um 

passo muito importante no combate dessas duas doenças. Em consonância com esses princípios, 

Mello et al. (2004), expõe que ao currículo escolar deve ser incorporado, em diferentes anos de 

ensino, o estudo de nutrição e de hábitos de vida e alimentação mais saudáveis. Esta autora aponta 

que nessa fase cognitiva as crianças podem influenciar seus futuros hábitos alimentares, pois seus 

interesses e entendimento em alimentos saudáveis contribuem aos seus respectivos hábitos 

alimentares e também na mudança de hábitos dos adultos. 

Diante dessa preocupação o presente artigo traz uma proposta metodológica de educação 

ambiental, aplicada nos Anos Iniciais do Fundamental I e na Educação Infantil, no caso de nossa 

realidade, Jardim I e II. O seu objetivo é mostrar as possibilidades pedagógicas do uso da horta 

escolar como um ambiente de aprendizagem estimulante, significativo, construtivo e interdisciplinar. 

A problemática da pesquisa pautou-se nos seguintes questionamentos: como os estudantes aprendem 

na base educacional os princípios de Educação ambiental? Como aproveitar e construir ambientes de 

aprendizagens em espaços inutilizados da escola? Quais os caminhos da implantação da Educação 

ambiental na Educação escolar? E, quais práticas pedagógicas são mais estimulantes e lúdicas fora 

da sala de aula? 

O local de realização do estudo foi a Escola Municipal Nossa Senhora de Caacupê, da cidade 

gêmea e fronteiriça de Porto Murtinho – MS, região do Baixo Pantanal. Nessa instituição, de porte 

pequeno, estudam 212 crianças e está localizada em bairro periférico, cujos estudantes pertencem a 

famílias de classe socioeconômica mais baixa e com sérios problemas psicossociais. 

A metodologia seguiu o modelo das práticas pedagógicas ativas e da construção de um 

ambiente de aprendizagem significativo e estimulante, para a realização de oficinas, gincanas e aulas 

ao ar livre. Tratamos de construir e explorar um espaço de aprendizagem onde pudessem ser 

realizadas práticas educativas voltadas aos valores da educação ambiental, tais como, qualidade de 

vida, conhecimentos sobre os alimentos e seres vivos, a importância dos valores nutricionais e os 

reflexos dos impactos ambientais aos seres vivos, principalmente as pessoas. Nesse sentido, a 

didática dos educadores propiciaram a saída da sala de aula para um local de aprendizagem onde se 

pudesse explorar o lúdico, a observação e a internalização de conhecimentos, desenvolvendo 

estímulos à prática de cidadania, respeito e a consciência ambiental (MEDEIROS et al., 2011). 

Desse modo, o sucesso de fazer uso de um espaço escolar inutilizado, transformando-o em um 

ambiente de aprendizagem com tais características e sem fragmentação de conteúdos, foi articulado e 

incorporado ao planejamento dos docentes sob a forma de aulas de campo e oficinas, devido ao 

dinamismo das aulas, integrando os conteúdos de sala e as vivências dos estudantes (MEDEIROS et 

al., 2011). 
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Portanto, alicerçado nos apontamentos anteriores realizou-se práticas centradas nos pilares da 

educação ambiental, tais como, a preparação dos canteiros e de substrato de compostagem, um 

espaço de convívio social, noções de semeadura e acompanhamento do crescimento das plântulas e o 

debate da importância de respeitar o meio ambiente. Assim, foi possível realizar várias oficinas e 

gincanas de alfabetização e letramento, como por exemplo, gincanas de adivinhar o que existe de 

concreto na horta (seres vivos-plantas), leituras dinâmicas do gênero textual de receita de um bolo de 

cenoura e de livros ilustrativos sobre os seres vivos, verduras, frutas e legumes, a produção de 

pesticidas orgânicos e caseiros e como produzir uma salada de frutas. 

Percebeu-se um envolvimento das crianças, tanto do Jardim I e II, quanto dos estudantes de 

1º ao 5º ano do Fundamental. Na fala de alguns professores, os alunos começaram a fazer relações do 

que aprenderam na horta com os conteúdos abordados em sala de aula. Em uma dessas falas, 

segundo os professores, foi dito: “nossa foi isso que aprendemos na horta”, “que legal esse composto 

feito no filme, foi da mesma forma que fizemos na horta”. 

 

 

Aspectos teóricos 

 

Um dos propósitos da educação brasileira tem sido desenvolver atitudes positivas nos 

estudantes, ultrapassando os fatores do processo de ensino e aprendizagem, bem como, encontrar 

métodos que possam auxiliar no ambiente escolar. Nesse sentido, buscar meios que possam unir 

ambos os fatores, se torna um desafio para as instituições escolares. Assim, no ano de 2019, iniciou-

se na E.M. Nossa Senhora de Caacupê atividades e ações que perpassaram todos os campos de 

ensino, cuja principal meta foi a de mostrar possibilidades de uma metodologia ativa, utilizando a 

horta escolar como um ambiente de aprendizagem, estimulante, significativo e construtivo. 

De acordo com Medeiros et al. (2011), encurtar o diálogo entre a Educação escolar e a 

Educação ambiental é fundamental para a realização de práticas ativas de ensino. No caso da horta 

escolar, tivemos um exemplo de atividades interdisciplinares possíveis e capazes de favorecer na 

mudança de hábitos. Isso contribui em transformar sujeitos preocupados com o futuro do planeta, 

proporcionando-lhes a melhoria da qualidade de vida e tendo a percepção das consequências da 

degradação ambiental na vida de todos. Desse modo, a escola é o espaço mais adequado para a 

realização de tais práticas onde se prepara o indivíduo para se tornar um cidadão que respeite as 

demais pessoas e o meio ambiente e tenha uma educação alimentar de qualidade. 

Além disso, as possibilidades desse ambiente de aprendizagem consolida a conscientização 

de valores fundamentais ao conhecimento e ao processo de ensino-aprendizagem focado no 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

141 
 

desenvolvimento sustentável, tais como, cooperação, igualdade de direitos, autonomia, democracia, 

respeito e participação. Sob esse aspecto a UNESCO (2005) apud Medeiros et al. (2011), estabelece 

essa relação das pessoas com o ambiente natural, ou seja, as formas de conservá-lo, preservá-lo e 

administrar seus recursos de maneira sustentável. 

Nos apontamentos de Medeiros et al. (2011) pode ser identificado o encurtamento do elo 

entre a Educação escolar e a Educação ambiental, embora não fique claro como realizar tal 

aproximação. Com base em Berbel (2011), se pode observar tal instrumento de ligação, isto é, as 

metodologias ativas que são responsáveis em tornar os estudantes os protagonistas de seu 

conhecimento e estimulando e significando o processo de ensino e aprendizagem.  

Mas o que seria essa metodologia? Berbel (2011, p.29) define-a como sendo “as formas de 

desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou similares, visando às condições 

de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em 

diferentes contextos”. Por essa razão, ela nos apresentou novas formas de ver e de utilizar diferentes 

estratégias para tornar nossos alunos ativos e aptos, diante as condições diárias e de instrução. 

Em Moran (2015, p.18), tal conceito é enfatizado seguindo a ideia de que “quando mais 

aprendemos próximos da vida, melhor”. Diante dessa afirmação foi possível fazer um panorama real, 

da vida dos estudantes na atualidade, seja no cotidiano ou no ambiente escolar. Isso se deve ao fato 

de que o espaço escolar cumpre um importante papel pedagógico, mas que muitas vezes, não é 

valorizado, e tão pouco é usado de forma significativa. Por isso, foi necessário compreender que o 

ambiente escolar e o papel do professor, na vida de cada estudante, possui grande importância. Na 

verdade, será a base para que nosso sujeito se torne protagonista de sua vida e de sua história.  

Trazendo a implantação da horta escolar como ambiente de aprendizagem e, neste ambiente, 

planejar práticas que aproximem a educação escolar da ambiental, os docentes terão um novo olhar 

diante das novas possibilidades interdisciplinares das metodologias ativas. Portanto, teremos assim 

um exemplo dessa junção pedagógica, estimulante e significativa.  

Segundo Barbosa; Moura (2013, p. 55), “se a prática de ensino favorecer no aluno as 

atividades de ouvir, visualizar, perguntar, discutir, fizer e ensinar, estará no caminho da 

aprendizagem ativa”. Em outras palavras, o educador se torna o mediador da aprendizagem, 

instigando as práticas reais e reflexivas nos estudantes, diante de suas ações e reações. A horta 

escolar cumpriu essa função e possibilitou de forma construtivista e empírica avanços educacionais, 

principalmente no processo de alfabetização e letramento, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

e da Educação Infantil. 
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Outra importante contribuição desse trabalho relacionou-se a despertar desde cedo nas 

crianças que o futuro de todos depende de como as pessoas se relacionam com o meio ambiente. 

Assim, como o uso racional dos recursos disponíveis na natureza – desenvolvimento sustentável.  

Para Dias (1992), estudar o meio ambiente permite desenvolver nas novas gerações vários 

sentidos, como por exemplo, a percepção do espaço, das formas, das distâncias e das cores. Também 

propicia o entendimento dos espaços que os rodeiam dentro da escola e a importância de cada um 

deles. Essa concepção aplicada na horta escolar pode ser externada até suas residências, onde podem 

levar mudas da escola para suas casas. Desse modo, a ideia de Dias (1992) reverte-se ao estudo 

imediato dos estudantes – casa, escola e caminho entre ambos. 

Nesse contexto, a horta escolar como instrumento da prática de educação ambiental no 

ambiente escolar, oportunizou com que os educadores trabalhassem fora de sala temas ambientais e 

nutricionais de forma mais concreta. Em Medeiros et al. (2011), esse tipo de prática pedagógica 

permite uma maior aprendizagem e, em consequência disso, os estímulos cognitivos das práticas 

ativas puderam reforçar os conteúdos formais de cada ano de ensino. 

As práticas e conceitos exercitaram nos estudantes a busca pela qualidade de vida e criaram 

significados que serão interpretados e identificados nas aulas dentro da sala. Em consequência, as 

relações da teoria e da prática, nas aulas normais produzirão diretrizes para a sustentabilidade local e 

regional dos estudantes envolvidos e também dos próprios educadores.  

À vista disso, essa fundamentação teórica traz o entendimento de que a horta escolar permite 

várias possibilidades de aprendizagem. Além de ser um exemplo eficaz de metodologia ativa 

desenvolve nos estudantes o gosto pela educação ambiental inserida dentro da educação escolar. Para 

Medeiros et al. (2011), as aulas na horta escolar devem ser planejadas em forma de oficinas, pois 

além de serem mais dinâmicas aproximam os conteúdos ao contexto e às vivencias e pré-conceitos 

dos estudantes. 

Esse tipo de aula integra todos os sujeitos envolvidos no processo pedagógico, incentivando a 

participação e a interação. De acordo com Freire (1987), será produzido pelo professor um momento 

de mediação entre o conhecimento e os estudantes, provocando a relação de ideias e valores. E, 

quando essa mediação pedagógica do educador ligar o conteúdo de ciências ou de outra disciplina, 

ao cotidiano dos educandos, o aprendizado se tornará mais significativo. 

Ainda na ideia de Freire (1987) apud Medeiros et al. (2011), as oficinas pedagógicas 

realizadas durantes as práticas pedagógicas na horta escolar ocorreram de maneira investigativa, 

provocativa e estimulando os estudantes a pensar e refletir sobre cada situação colocadas a eles. Por 

isso, nos Anos Iniciais do Fundamental I essas práticas favoreceram na assimilação e percepção da 

consciência de preservação e cidadania. Isso desenvolveu nas crianças as concepções, desde cedo, de 
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que precisam cuidar e preservar a vida do planeta e que as ações individuais fazem a diferença, 

quando são somadas às das outras pessoas, por essa razão elas proporcionam atitudes que 

transformam o meio ao qual estão inseridas.  

 

 

Metodologia  

 

A ordem metodológica desse artigo segue no levantamento dos referenciais bibliográficos e 

no planejamento, observação e escolha das práticas pedagógicas realizadas na horta escolar. Isso 

para que se pudesse caracterizar e apontar como a E.M. Nossa Senhora de Caacupê trabalha a 

Educação ambiental dentro da Educação escolar formal com as práticas ativas. 

O levantamento bibliográfico foi adquirido inteiramente na internet, em sites como Scielo e 

algumas Revistas e Jornais online, tais como Especialize, Faculdade Montes Belos, Pediatria, 

REVISEA e algumas monografias e dissertações. Desse modo, possibilitaram embasar os conceitos 

de práticas de educação ambiental na educação escolar elucidando a metodologia ativa de cada 

prática realizada na horta escolar. Ao todo foram efetivadas 10 práticas pedagógicas, definidas e 

planejadas com antecedência, junto aos professores, as coordenadoras e a direção escolar.  

Durante as práticas verificaram-se resultados bem expressivos com os estudantes. Entretanto, 

optou-se em escolher quatro delas para serem descritas e caracterizadas neste artigo. O critério 

estipulado para a seleção foi àquelas que mais favorecessem os educandos a ouvir, ver, perguntar, 

discutir, fazer e ensinar. Por isso, observaram-se nas escolhidas as que mais permitiram uma 

mediação estimulante e construtiva. Além disso, notou-se nelas um processo de aprendizagem ativo 

que instigou as reais práticas e reflexões dos alunos, diante de suas ações e reações, percebidas no 

momento da realização das mesmas. (BARBOSA; MOURA, 2013). 

Um ponto crucial que determinou o planejamento das práticas foi à falta de um espaço (horta 

escolar) que permitisse trabalhar os princípios da educação ambiental e também a ausência da 

interdisciplinaridade dos professores regentes em seus planejamentos, referentes às metodologias 

ativas. O primeiro aspecto negativo foi superado pela implantação do projeto “Plantando Vida, 

Saúde e Consciência Ambiental”. Neste, construiu-se juntamente com os estudantes do 4º e 5º anos 

uma horta (canteiros, compostagem, bancos, entre outros) que na verdade tinha a função de se tornar 

um ambiente de aprendizagem, para a realização de práticas pedagógicas ativas de educação 

ambiental. 

Ao todo 212 crianças, 12 professores, 6 auxiliares de educação, 2 cozinheiras e 2 

coordenadoras, com a parceria da diretora, participaram das práticas pedagógicas. Essas atenderam 
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os períodos matutino e vespertino. Antes da realização de cada uma delas, observou-se nos 

planejamentos dos professores que todos não trabalhavam o tema transversal de educação ambiental. 

Em rodas de conversas com os estudantes, se percebeu a inexistência de hábitos de preservar e 

conservar o meio ambiente escolar e, de acordo com as cozinheiras da unidade escolar, existia muito 

desperdício de merenda. Além do que, muitos deles preferiam comer guloseimas e salgados vendidos 

na escola – comprovação de maus hábitos alimentares. 

Portanto, com base nas informações levantadas e com o ambiente de aprendizagem da horta 

escolar pronto, marcou-se uma reunião com o corpo docente, coordenação e direção para planejar 

estratégias de práticas a serem realizadas. O que ficou decidido foi a incorporação ao planejamento 

dos professores, das possibilidades do uso da horta, da compostagem e do novo espaço de 

aprendizagem em suas práticas docentes. Assim, começou o processo de integração da educação 

ambiental na escola e a execução de uma metodologia ativa, como apontaram Barbosa; Moura 

(2013), Moran (2015) e Berbel (2011). 

As práticas escolhidas foram: 

1º) Semeadura, Plantio e Replantio de alface, rúcula, rabanete, beterraba, espinafre, melancia 

e de mudas de pomar (greifo, jabuticaba, manga, guavira) ; 

2º) Apresentação de Teatro de fantoches e de máscaras sobre a questão ambiental e uma 

adaptação do conto “A cesta da Dona Maricota”; 

3º) A Receita do Bolo de Cenoura como gênero textual na alfabetização e no letramento; 

4º) Oficina de Fabricação de Pesticidas Orgânicos e Caseiros para a Horta Escolar; 

 

 

Discussão e resultados 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde apud Mello et al (2004), nos países europeus, a 

prevalência da obesidade infantil é muito crescente, sendo mais recorrente no primeiro ano de vida, 

na faixa etária de 5 e 6 anos e na adolescência. No Brasil, a obesidade é determinada pelo perfil da 

classe socioeconômica, através da educação, da renda e da ocupação (MELLO et al., 2004). Como 

resultado, temos no território brasileiro a produção de padrões comportamentais que afetam os 

hábitos alimentares, tanto dos adultos quanto das crianças.  

Com relação à cárie, a pesquisa de Silva et al. (2019) revelou que o índice CPOD é baixo, na 

cidade de Porto Murtinho-MS - prevalência calculada na idade de 6 a 14 anos. Entretanto, tal 

indicativo apenas considera os dentes permanentes nas crianças de idade igual a 12 anos, pois os 

menores de 12 anos possuem dentes de leite. Porém, a alimentação não saudável das crianças fez 
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com que esse índice superasse o estadual e nacional, nas faixas etárias de 6 a 14 anos. Isso comprova 

as consequências da má alimentação das crianças, pois quando crescem continuam com tais práticas 

nutricionais inadequadas. 

Fundamentado nisso, fica evidente que as práticas realizadas na horta escolar foram muito 

importantes e contribuíram para despertar e estimular hábitos alimentares mais saudáveis e capazes 

de melhorar a qualidade de vida das crianças. Estas crescerão sabendo que o valor nutricional dos 

alimentos as ajudará a não terem problemas de saúde coletiva como a obesidade e a cárie. Outra 

ponderável contribuição está relacionada aos princípios da educação ambiental e a racionalidade do 

desenvolvimento sustentável e, no campo pedagógico, o meio ambiente esta sendo incorporado 

efetivamente e de forma ativa ao currículo. 

Apoiado em Hansen (2017) apud Firmino; Vasconcelos (2017), o envolvimento das crianças 

nas atividades e oficinas estimulou a percepção das transformações do meio ambiente e, em vários 

momentos, se identificou questionamentos que revelaram as reflexões de cada um. Isso contribuiu na 

conscientização ambiental e no despertar da mudança de posturas e atitudes. 

A sequência pedagógica executada, a longo prazo, determinará o sucesso da integração da 

educação ambiental na educação formal, pois o que vivenciaram será associado aos conteúdos de 

sala de aula. A primeira prática criou um vinculo com os estudantes que absorveu o cuidado com as 

sementes plantadas e o crescimento, sendo posteriormente transcendida para suas vidas.  

A segunda possibilitou a assimilação de valores ambientais e psicossociais de ética e 

cidadania na vida cotidiana. A terceira permitiu se trabalhar um processo de alfabetização e 

letramento mais ativo e lúdico e, por fim, a quarta prática trouxe a concepção do cuidado e da 

proteção com a vida e o meio ambiente. 

Assim sendo, se pode comprovar que tais atividades didáticas, em especial na primeira 

infância (até 6 anos) e dos 7 aos 12 anos, contribuíram no desenvolvimento cognitivo que será 

levado para suas vidas como adultos. Para Lima et al, (2017), nessa faixa etária, principalmente na 

primeira infância, é a fase de desenvolvimento constituída pelas janelas de oportunidades de 

aprendizagem. 

Durante a Semeadura, o Plantio e o Replantio de plantas, foi apresentado aos estudantes as 

partes de uma planta e como adquirem alimento. Todas as faixas etárias, em momentos alternados, 

participaram desse momento de aprendizagem. Ao todo 6 espécies (alface, rúcula, couve, rabanete, 

espinafre e beterraba) foram semeadas e regadas pelos próprios alunos, os quais acompanharam o 

crescimento e o transplante nos canteiros definitivos. Entre estas práticas, a mais expressiva 

aconteceu com o plantio direto da beterraba, pois estava presente a nutricionista da Secretaria 

Municipal de Educação. 
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Essa atividade ocorreu com a nutricionista explicando sobre a importância da alimentação 

saudável e as principais benfeitorias nutricionais da beterraba. Após esse momento, cujos estudantes 

perguntavam, sanavam suas dúvidas e interagiam com a nutricionista, realizou-se o plantio das 

sementes no canteiro (figura 1). 

Figura 1 - Plantio das sementes no canteiro 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Após algumas semanas, os alunos realizaram as ações, como regar o canteiro de beterraba e 

puderam ver e entender como ocorre o crescimento dessa planta (figuras 2 e 3). De acordo com 

Firmino; Vasconcelos (2017), semear, regar e acompanhar o crescimento da beterraba representa um 

ato participativo do processo de ensino-aprendizagem e são momentos como estes que os educandos 

gostam e envolvem-se ativamente.  

Figuras 2 e 3 - Crianças observando o crescimento e regando a beterraba 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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A apresentação teatral de máscaras sobre a questão ambiental, uma adaptação do conto “A 

cesta da Dona Maricota”, de Tatiana Belink, promoveu grandes aprendizados. Além de apresentar 

várias frutas, verduras e legumes da Dona Maricota que ia ao mercado comprar ingredientes para 

fazer uma sopa no jantar, a peça contribuiu para trabalhar no universo da imaginação das crianças os 

conhecimentos lógicos matemáticos, a linguagem oral, escrita e teatral, a música e o movimento 

(PORTALETTE, 2012), além das questões de diferenças sociais e da importância e lugar de todos no 

convívio social.  

Sob essa lógica explorou-se em sala de aula, posteriormente à apresentação teatral (figura 4), 

a importância de uma alimentação saudável. Isso ocorreu quando se conversou com as crianças sobre 

a história da Dona Maricota, e abordou-se sobre o que é comer bem, quais as frutas preferidas de 

cada um, para posteriormente, e novamente com a presença da nutricionista, realizar uma oficina 

para fazer uma salada de frutas (figura 5). Além disso, algumas professoras regentes levaram os 

alunos até o mercado para a compra de frutas e verduras. 

Figura 4  - Teatro de Máscaras 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 5  - Nutricionista preparando salada de frutas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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A terceira prática - Receita do Bolo de Cenoura - trouxe ao processo de ensino-aprendizagem 

um gênero textual muito trabalhado na educação infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

I. As figuras 6 e 7 ilustram esse momento de troca de conhecimentos, diretamente no ambiente de 

aprendizagem da horta escolar.  

 

Figura 6  - Preparo da receita do bolo 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 7  - Nutricionista preparando salada de frutas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Essa atividade possibilitou transcender a alfabetização, pois promoveu um processo ilimitado 

de conhecimento. Desenvolveu nos alunos a prática social da leitura e da escrita, explorando diversas 

hipóteses, por meio das relações que foram se estabelecendo no contato com as palavras escritas na 
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receita do bolo durante a mediação da professora e da diretora (HUBNER, 1989 apud DRAGO, 

2016).  

Embora se possa identificar tal avanço de conhecimento, ainda existe um longo caminho para 

que elas descubram que a escrita está relacionada com a fala, ou seja, que cada letra representa uma 

sílaba. Com o tempo poderemos identificar os avanços conceituais das crianças – hipótese silábica 

(DRAGO, 2016).  

Porém, isso acontecerá gradativamente e com a realização de mais práticas explorando esse 

tipo de gênero textual. Segundo Matos (2013), trabalhar com as receitas estimula o interesse das 

crianças na leitura, pois esse gênero textual esta no cotidiano e na realidade de cada um deles.  

Por fim, a Oficina de Fabricação de Pesticidas Orgânicos e Caseiros para a Horta Escolar - foi 

planejada e realizada pela professora do 4º ano do Fundamental I. No ambiente de aprendizagem da 

horta escolar produziu-se 3 pesticidas orgânicos e caseiros, trabalhados anteriormente em sala de 

aula com esse gênero textual de receita. 

A sua importância foi para proteger as verduras e legumes contra pragas, como parte do 

conteúdo de ciências sobre misturas. A faixa etária de maior idade relaciona-se com o maior grau de 

complexidade de conhecimento do conteúdo, onde alguns produtos como tabaco e detergente 

exigiram maiores cuidados e noções de segurança. Ao todo foram produzidos 3 pesticidas orgânicos 

– o de fumo com detergente e água, o de água e casca de laranja e o de detergente neutro e água.  

Essa prática promoveu uma sequência didática de leitura e escrita e dos conhecimentos de 

ciências, pautados na proposta de Dolz; Noverraz; Schnewly (2011). Tal proposta contribuiu no 

processo de ensino-aprendizagem de compreensão de textos diversos e oportunizou a escrita e a fala 

em situações de comunicação. Trabalhou nos educandos o domínio textual, dando-lhes mais 

segurança para escrever e falar de maneira apropriada e com confiança, nas situações sociais de 

comunicação (figuras 8, 9 e 10). 

Figura 8  - Estudantes do Quarto ano produzindo os pesticidas orgânicos 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 9 - Pesticidas orgânicos e caseiros pronto 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 10 - Alunos borrifando o pesticida de detergente e água

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Conclusão  

 

As práticas pedagógicas apresentadas neste artigo revelaram que as crianças da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Fundamental, aprendem os princípios de educação ambiental na 

vivência do cotidiano escolar. Mas para isso acontecer, é preciso de planejamento e atividades 

lúdicas e significativas, utilizando de metodologia ativa e de um ambiente propício ao aprendizado.  

Esse tipo de método, no processo de ensino-aprendizagem, faz com que os educadores saiam 

da zona de conforto - método tradicional de sala de aula - e busquem caminhos construtivistas e 
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novos saberes. Fazendo isso aumentam e melhoram suas memórias educativas, tornando suas aulas 

mais estimulantes, logo observarão resultados positivos no aprendizado de seus alunos (as).   

Além disso, mostramos uma possibilidade de aproveitar espaços inutilizados do ambiente 

escolar, transformando-os em ambientes de aprendizagem com diferentes opções de ensino. Desse 

modo, as barreiras da integração da Educação ambiental na Educação formal foram superadas no 

contexto relatado. 

 Consequentemente, repercutimos nessa escrita, novos caminhos de como trabalhar o 

conteúdo transversal relacionado ao meio ambiente de uma forma cativante. Assim, pode ser 

concluído que não existe uma ou outra prática pedagógica extra sala, que seja a melhor, ou a pior. 

Desse modo, o que define um aprendizado significativo é a busca de metodologias inovadoras 

capazes de transformar o ambiente escolar, tornando os discentes protagonistas de seu conhecimento. 

Além disso, todo o conhecimento adquirido proporcionará a transformação dos sujeitos 

conscientes sobre suas vidas e como suas atitudes podem transformar seus hábitos alimentares e 

conduzi-los, como cidadãos, para mudar o mundo. Na verdade, protagonizaram experiências de 

ensino e aprendizagem significativas que possibilitarão o amadurecimento cognitivo na melhoria da 

qualidade de vida de todos.   
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Capítulo  12 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CAMPO E O DESTINO CORRETO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES  

Livanildo Fernandes da Silva
 

Marly dos Santos Silva Salvador  

Vanderli Lima de Matos  

 

 

Resumo 

O estudo teve como tema “Educação Ambiental no campo e o destino correto dos resíduos sólidos 

domiciliares” objetivando impactar a comunidade da Fazenda Santa Otília, localizada na área rural 

de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, em especial os alunos, para as questões ambientais, tão 

discutidas e de suma importância para esta e as futuras gerações. As práticas pedagógicas 

empregadas visaram a formação consciente de agentes propagadores de ideias benéficas a 

preservação ambiental, visto que a escola pode exercer papel mobilizador na mudança de hábitos da 

comunidade. Buscou-se por meio de práticas interdisciplinares, atingir o aluno no seu todo, com 

reuniões e oficinas que estimularam reflexões sobre ações individuais e coletivas no âmbito 

socioambiental. A parceria oferecida pelo gestor da fazenda Santa Otília, lócus de atuação docente 

dos autores dessa escrita, disponibilizando recursos, pessoas e veículos para o funcionamento da 

coleta foi de suma importância para a continuidade das ações. No decorrer do processo, foi visível a 

sensibilidade que os alunos apresentaram para com os problemas ambientais, tornando-se agentes 

atuantes e conscientes do seu papel enquanto cidadãos. No final do estudo, cabe a certeza de que a 

ações foram e continuarão sendo relevantes no que tange a temática abordada.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Educação Ambiental. Reciclagem. 

 

Introdução 

  

 A discussão sobre questões ambientais faz-se urgente e necessária para uma sociedade que 

convive com o risco de um colapso ambiental devido ao mau uso dos recursos naturais. Com o 

crescimento da população nas últimas décadas, o aumento de resíduos e, em consequência, a 

poluição crescente. 

 Segundo o IBGE, estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de 

crescimento populacional de 0,79% ao ano (projeção 2018), consequentemente o aumento na 

geração de resíduos sólidos. O Ministério do Meio Ambiente (idec 6 lixo), diz que “o aumento na 
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geração de resíduos sólidos tem várias consequências negativas: custos cada vez mais altos para 

coleta e tratamento do lixo; dificuldade para encontrar áreas disponíveis para sua disposição final; 

grande desperdício de matérias-primas”. Por essas constatações, torna-se indispensável a execução 

de projetos educacionais em favor ao meio ambiente. 

A frase “é necessário preservar para que as futuras gerações não sofram as consequências” se 

tornou arcaica. As ações devem ser imediatas, pois os impactos são reais em todo o âmbito nacional, 

seja nas grandes cidades ou no campo. As mudanças climáticas, a poluição da água entre outros 

fatores atinge também a população campestre. 

 Cabe à escola a função de formar cidadãos críticos, mas acima de tudo, atuantes e 

comprometidos com a qualidade de vida da sociedade. Assim sendo, é relevante a atuação dos 

docentes como mediadores das questões socioambientais. Cabendo ao mediador o desenvolvimento 

de atividades interdisciplinares voltadas a educação ambiental, em especial, a reciclagem dos 

resíduos sólidos. 

O presente texto apresenta o projeto “Educação Ambiental no campo e o destino correto dos 

resíduos sólidos domiciliares”, o qual objetivou conscientizar a comunidade escolar (alunos e 

famílias) que residem na área rural de Porto Murtinho, MS, sobre a urgente necessidade de 

preservação do Meio Ambiente, tendo como linha norteadora a reciclagem. 

 

Meio Ambiente com objeto de estudo 

 

 Não é de hoje que o meio ambiente é objeto de estudo e discussões no âmbito escolar, porém, 

nos dias atuais torna-se indispensável aflorar nos alunos a curiosidade sobre o tema, torná-los 

conhecedores da gravidade da situação ambiental em que estamos inseridos e o quanto isto implica 

na qualidade de vida. 

 Para Guimarães (2005): 

A Educação Ambiental vem sendo considerada interdisciplinar, orientado para a 

resolução de problemas locais. É participativa, comunitária, criativa e valoriza a 

ação. É transformadora de valores e atitudes através da construção de novos hábitos 

e conhecimentos, conscientizadora para as relações integradas ser humano, 

sociedade, natureza objetivando o equilíbrio local e global, melhorando a qualidade 

de todos os níveis de vida. (GUIMARÃES, 2005, p.17).   
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Por isso a disciplina transversal Meio Ambiente deve estar planeada às disciplinas 

obrigatórias do currículo escolar, objetivando a compreensão dos conceitos como a sustentabilidade, 

a preservação,a conservação e a reciclagem. 

Segundo a lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 em seu décimo artigo “A educação ambiental 

será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

modalidades do ensino formal.” (BRASIL, 1999) 

 Nessa finalidade, a interdisciplinaridade tem como objetivo a desfragmentação do conteúdo. 

O trabalho em conjunto do corpo docente acarreta o enriquecimento da Educação Ambiental na 

sociedade local, tendo o aluno como principal disseminador de saberes para as famílias.  

 Partindo deste princípio, Currie (2000) afirma: 

Que os eixos norteadores foram formados para funcionar como ponto de referência 

para os trabalhos desenvolvidos na sala de aula. Os eixos norteadores foram 

definidos para que houvesse uma consciência crescente da parte das crianças, 

começando com a observação do seu eu, depois contextualizando a família, a escola 

e a comunidade, tomando-as mais consciente da necessidade da ação individual de 

cada ser humano, portanto, as crianças devem pensar globalmente enquanto agem 

localmente. (CURRIE, 2000, p. 35).   

  

Sendo assim, no âmbito escolar os alunos podem aprender sobre as práticas, cabendo ao 

professor promover ações e permitir vivências sobre a temática lixo, reaproveitamento de resíduos e 

reciclagem. 

 Ao abordar o tema, Currie (2000) afirma que a escola deve oferecer-se como um local 

perfeito para o desenvolvimento de ações comunitárias, sendo o professor o agente que realça a 

importância da escola na comunidade a qual está inserida. 

Devemos trabalhar sempre os seguintes conceitos: a consciência pessoal visando à 

responsabilidade particular para com o Meio ambiente; a observação detalhada; a 

organização; a análise; a comunicação; o uso da imaginação e da criatividade; o 

estabelecimento da segurança e da autonomia na aprendizagem, promovendo uma 

visão integrada do mundo em que vivemos. (CURRIE, 2000, p. 36). 

  

Sendo a escola um veículo de mobilização para que toda a comunidade mude os hábitos 

incorretos que ocasionam impactos negativos ao meio ambiente e a nós mesmos, iniciando pela 

separação do lixo a ser reciclado. 
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A reciclagem dos resíduos sólidos e a educação  

 

 A partir das grandes mudanças econômicas, políticas e socioculturais que ocorreram no 

século XX, surgiram inúmeras descobertas científicas e aconteceu então um avassalador avanço 

tecnológico que levou a um modelo econômico consumista. Segundo Morin e colaboradores (2009), 

o progresso e o desenvolvimento obtidos através deste modelo econômico trouxeram uma melhor 

qualidade de vida para uma pequena parcela da população. Porém, surgiram também os grandes 

impactos gerados pelo crescimento e pelo aumento do consumo, afastando o homem da natureza que 

até então era o meio de subsistência.   

 Em consequência, surgem diversos problemas ligados a degradação ambiental, em especial, 

os vários tipos de poluição que causam danos a vida humana e principalmente a ecológica (flora e 

fauna). Os resíduos sólidos passaram a ser produzidos em larga escala e não foram devidamente 

tratados, reutilizados, reciclados.  

 Como mediadoras dessa realidade frente à população, as escolas mostram-se como umas das 

principais responsáveis pelas ações de educação socioambiental. Tendo a função de educar social e 

ambientalmente os sujeitos envolvidos. Nesse sentido, Pereira e seus colaboradores (2013) enfatiza 

que  

[...] o envolvimento de um conjunto de atores sociais e de formas de organização 

que contemplem ações alternativas ao modelo de organização social capitalista e ao 

modelo hegemônico de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade 

socioambiental e isso exige um processo de “reforma do pensamento” de todos os 

envolvidos no processo, tanto dos tomadores de decisão – que decidem se e quais as 

mudanças ocorrerão –, quanto dos professores – que deverão se apropriar de novas 

práticas educativas. (PEREIRA, 2013, P. 7). 

 

Em confirmação a este tema, a UNESCO-UNEP ressalta que 

A educação ambiental não deve ser uma matéria a mais que se acrescenta aos 

programas dedicados a todos os estudantes, seja qual for sua idade [...]. Esta tarefa 

exige a aplicação de novos conceitos, métodos e técnicas no programa de um 

esforço global que se encaixe no papel social, desempenhado pelas instituições 

educativas, bem como a criação de novas relações entre todos os participantes do 

processo educativo. (UNESCO-UNEP, 1997, p. 53).  
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 Tendo como foco as ações humanas, responsáveis por alterar todo o conjunto de processos 

naturais negativamente através da degradação dos recursos, cabe ressaltar as próprias ações 

humanas, apesar de muito lentas, a busca pela mudança deste cenário de degradação e escassez de 

recursos. 

 O processo de reciclagem iniciou-se na década de 1940, porém, na década de 1970, a 

reciclagem ganhou força no cenário brasileiro, com surgimento de ferramentas e técnicas de 

reaproveitamento dos resíduos sólidos. Com o decorrer dos anos, cresceu o conhecimento sobre o 

processo de reciclagem e uma maior conscientização da sociedade. Apesar do processo ser lento, o 

objetivo das ações é ter como enfoque a importância da reciclagem para a sustentabilidade global, 

dando destino correto aos resíduos. 

Nesse sentido Marodin e Morais (2004) afirmam que o lixo precisa ser visto de outra 

maneira: 

Através da reciclagem, o lixo passa a ser visto de outra maneira, não como não 

como um final, mais como o início de um ciclo em que podemos preservar o meio 

ambiente, a participação consciente e a transformação de hábitos. (MARODIN; 

MORAIS, 2004, p.3). 

  

 Em consonância Zuben (1998) afirma que a separação dos resíduos sólidos é de suma 

importância para um ambiente menos degradado, possuindo como maior aliado a coleta seletiva. 

Uma das principais alternativas para diminuir o problema do lixo é a reciclagem. No 

Brasil apenas 2 % dos municípios possuem programas de coleta seletiva. Uma das 

vantagens dela é o desafogamento e o aumento da vida útil dos aterros sanitários e o 

envolvimento da população envolvimento da população, significando uma 

conscientização ambiental na sociedade. (ZUBEN, 1998, p. 54). 

  

Portanto, as vantagens obtidas no processo de reciclagem dos resíduos sólidos são imensas 

para a natureza, e em consequência para a economia do país e para a sociedade. Por esse motivo, 

uma Educação Ambiental efetiva na conscientização do público escolar atende aos anseios da 

preservação e recuperação do meio ambiente. 

 A natureza grita por socorro, cabe agora ao agente destruidor, o homem, a reciclagem. Que 

está reciclagem não seja apenas dos resíduos sólidos, mas também a reciclagem de ideias, de hábitos, 

de ações, porque se o meio ambiente sucumbir, junto estará sucumbindo todos os recursos. 
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Procedimentos metodológicos 

 

O projeto “Educação Ambiental no campo e o destino correto dos resíduos sólidos 

domiciliares” foi realizado na Escola Municipal Bonifácio Gomes, Sala Santa Maria, Fazenda Santa 

Otília e estendeu-se a Escola Municipal Bonifácio Gomes, Sala Igrejinha. O público alvo do projeto 

foram os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, professores e comunidade local.  

 

Sala extensão Santa Maria 

 

 A sala extensão Santa Maria, Fazenda Santa Otília, está situada na Fazenda Santa Otília, a 

margem direita do rio Branco, rodovia Ambrósio Olegário de Lima, MS 382, Porto Murtinho, MS. 

Por ser uma das maiores fazendas do município, domicilia uma grande quantidade de funcionários, 

que residem no local com seus familiares. Pelo quantitativo de pessoas residentes, a produção de 

resíduos sólidos necessita de uma destinação adequada. 

Essa sala funciona nos três períodos e atende atualmente 58 alunos, atuando no  regime de 

internato devido à grande extensão territorial da fazenda. Filhos de funcionários que residem nos 

vários retiros da fazenda ficam alojados, de segunda a sexta, em um prédio cedido e custeado pela 

fazenda. 

Projetos sobre a reciclagem e a destinação dos resíduos sólidos são realizados anualmente na 

escola com a intenção de conscientizar a comunidade local, tendo os alunos como propagadores da 

informação sobre os cuidados para a preservação e conservação do meio ambiente.  

O referido projeto teve como parceiro fundamental o gestor da fazenda e sua equipe, que 

dispõe recursos, pessoas e veículos para o funcionamento da coleta. Coube à escola, através das 

práticas desenvolvidas pelos professores no decorrer das ações, o trabalho de conscientização e a 

fazenda se responsabiliza pelo fornecimento dos coletores, transporte e destinação dos resíduos 

sólidos como pode ser observado nas imagens abaixo. 
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Figura 1 - coletores de resíduos sólidos 

 
Fonte: Acervo pessoal.  

 

 

Figura 2 - Bag de lixo para ser enviado a  Cooperativa 

 
Fonte: Acervo pessoal.  
 

 

 

A primeira etapa do projeto se fez através de uma reunião com o corpo docente da escola para 

a discussão e formalização dos passos a serem seguidos. Durante o período de uma semana pode ser 

inserido novos propósitos ou alterados os que ali já constavam. 

Em rodas de conversa, em ambos os períodos, foram apresentados os objetivos e as 

metodologias para os alunos e discutido o tema “Educação Ambiental no campo e o destino correto 

dos resíduos sólidos domiciliares”. Fez-se apresentação de imagens e vídeos que oportunizassem 

questionamentos sobre a relação dos alunos com o meio ambiente e os resíduos sólidos. Após, foi 

solicitado aos alunos ideias a serem inseridas no projeto. 
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 Figura 3 – Roda de conversa e produção de texto 

 
Fonte: Acervo pessoal.  

 

 

Em seguida, foi feita a aplicação de um questionário ao estudante que respondeu junto aos 

seus familiares - sobre o que é o lixo, quais os tipos de lixos produzidos, como é feito o reuso e o 

descarte, dentre outros. 

 

Questões para levantamento de informações com os alunos  

1 - O que é reciclar?  

(   ) aproveitar embalagens para fazer brinquedos e objetos para casa  

(   ) transformar o lixo em matéria-prima para novos produtos  

2 - Que tipo de materiais podem ser reciclados? Marque todos os corretos.  

(   ) papel  

(   ) vidro  

(   ) plástico  

(   ) alumínio  

(   ) roupas  

(   ) fitas adesivas  

(   ) papelão  

(   ) papel higiênico  

(   ) embalagens de salgadinhos  

(   ) caixas de leite  

3 - Quem se beneficia da reciclagem? Marque todas as alternativas corretas:  

(   ) a indústria  

(   ) as pessoas  

(   ) o meio ambiente  

(   ) a reciclagem não é importante  

4 - Há a separação dos resíduos na sua casa?  

(   ) sim 

(   ) não 

5 - Quais os principais resíduos recicláveis produzidos na sua casa? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Ao longo de cada etapa foram realizadas palestras sobre os temas abordados: impactos 

ambientais, riscos para a saúde, redução, reciclagem, reutilização, tempo de decomposição, seleção, 

destino, compostagem, dentre outros. 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

162 
 

Atividades práticas e oficinas 

 

 Durante o desenvolvimento do projeto, alunos e professores, fizeram a coleta do lixo no pátio 

da escola e conheceram todos os tipos de lixo produzidos no lugar. Tendo em vista que os 

funcionários já fazem a separação entre os lixos recicláveis e orgânicos, os alunos participaram da 

separação do lixo reciclável. Na varanda externa da escola foram dispostos os materiais recicláveis 

previamente selecionados. A partir disso, os alunos equipados com luvas e máscaras puderam 

manusear e auxiliar na separação dos resíduos como papeis, plásticos, vidros e metais, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA nº 275 de 19 de junho de 2001, que estabelece um código de 

cores para os diferentes tipos de resíduos. São elas:  

Figura 4 - Panfleto para triagem dos resíduos. 

 

 

 

Fonte:  www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8%20-%20mcs_lixo.pdf 

 

Na continuidade das ações, a comunidade local foi convidada a participar de reuniões e 

oficinas. Nestas ações enfatizou-se sobre a prática da separação do lixo, ou seja, uma atividade que 

deve deixar de ser apenas teórica para tornar-se real nos lares brasileiros tanto urbanos quanto rurais. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8%20-%20mcs_lixo.pdf
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Portanto, entende-se que esse processo de conscientização pode partir da escola e estender-se para o 

convívio familiar e social.  

Figura 5 – Reunião com as mães.  

 

Fonte: Acervo pessoal.  
 

Por meio de imagens e vídeos foram repassados aos pais os objetivos e as metodologias do 

projeto, enfatizando a importância da continuidade da separação dos lixos recicláveis e orgânicos, a 

necessidade da higienização dos resíduos plásticos e de vidro ou metal antes de serem colocados nos 

coletores. Apresentaram-se dados importantes sobre os malefícios causados pelo descarte incorreto 

dos mesmos, tanto para a natureza, quanto para o humano.  

Com os familiares foi realizada uma gincana de separação dos resíduos: cada grupo deveria 

se responsabilizar por recolher um dos tipos de resíduos, em seguida os grupos de alunos 

apresentaram aos pais cartazes que indicavam a quantidade de tempo de decomposição de cada 

resíduo.  

Esses momentos de aproximação com a comunidade foram bastante significativos, pois 

permite a todos compreenderem a dinâmica das propostas e ações promovidas no espaço escolar, as 

quais refletem nas práticas familiares, ou seja, como um ciclo de conscientização, preservação e 

disseminação de ideias em prol do meio ambiente.  
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Escola Municipal Bonifácio Gomes, Sala Igrejinha 

 

A extensão Sala Igrejinha está localizada a margem da rodovia Ambrósio Olegário de Lima, 

MS 382, Porto Murtinho, MS.  Atende 14 alunos, de 5 a 15 anos de idade, no período matutino. 

O trabalho se desenvolveu em toda a área externa, com a coleta quinzenal  dos resíduos, 

separação e destinação a coletores nas cores indicadas. Durante o trabalho houve diversas 

abordagens diretas aos alunos sobre qual o conhecimento que estava sendo absorvido, demonstração 

e discussão sobre o tempo de decomposição dos resíduos. Também foram enviados panfletos de 

conscientização para as famílias e o tema foi abordado nas reuniões com os pais.  

Após as coletas, foi realizado piqueniques as margens de um córrego próximo a escola, nestes 

foi destacado a importância da água para a vida no planeta e que os alimentos consumidos só são 

possíveis por causa da água. 

Figura 6 – Piquenique as margens do córrego. 

 

Fonte: Acervo pessoal.  
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Figura 7 - Alunos participando do piquenique. 

 

Fonte: Acervo pessoal.  

 

Considerando o Projeto Reciclarte - proposta vinda da Secretaria Municipal de Educação de 

Porto Murtinho (SEMED), por meio da Coordenadoria de Educação Básica (CEB) -  vários resíduos 

coletados pelos alunos foram transformados em obras de arte, onde os alunos puderam desenvolver 

suas habilidades cognitivas, criativas e motoras. 

 

Figura 8 e 9 – Alunos confeccionando brinquedos a partir de resíduos sólidos. 

  
Fonte: Acervo pessoal.  
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Em função do trabalho realizado, podemos afirmar que o resultado do foi maravilhoso, pois 

cada um mostrou de uma forma simples que a partir da sobra de material, pode-se construir lindas 

obras de arte e, isto despertou o interesse pelos problemas ambientais nos alunos e comunidade que 

circunda a escola. 

 

Resultados e discussões 

 

 Tendo em vista que projetos voltados ao tema são realizados anualmente nas Salas aqui 

apresentadas,  acentua-se que a receptividade e a aceitação da comunidade foram fatores relevantes 

não somente para o sucesso das ações no ano de 2019, mas para a continuidade delas e uma 

crescente preocupação com os resíduos.  

 Neste ano, o projeto que já era desenvolvido, ganhou uma visibilidade maior, com novos 

objetivos e delineamentos a partir do Projeto Reciclarte, vinculado a SEMED e desenvolvido em 

toda rede municipal de Porto Murtinho, MS. 

 

Imagem 10 e 11 – Arte produzida com lixo 

 

Fonte: Acervo pessoal.  

 

O projeto está alinhado as Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) que em sua décima competência, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, diz que  “agir 

pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
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tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários”. (BRASIL, p. 36). 

Os resultados obtidos foram satisfatórios, superando as expectativas iniciais, tanto pela 

receptividade da comunidade quanto pelo empenho dos alunos. A escola através de seus agentes 

exerce o papel de destaque perante a comunidade levando a sua clientela a disseminação do 

conhecimento sobre o assunto. Nesta perspectiva Britto, (2000) destaca que, a escola é o ambiente 

mais propício para a abordagem de temas relativos à ecologia, saúde, higiene, preservação do meio 

ambiente e cidadania.  

Contudo, salienta-se que os desafios são rotineiros, o que implica no empenho diário de 

professores e gestores.  

A nós, professores, houve a confirmação da importância da Educação ambiental como tema 

transversal e interdisciplinar, pois podemos notar aprendizagem significativa que com certeza 

contribuirá para a formação de cidadãos atuantes, participativos e desenvolvedores de atitudes no 

tocante aos problemas ambientais. 

Diante do que foi exposto, podemos afirmar que o ensino da Educação ambiental de forma 

transversal e interdisciplinar pode despertar no aluno a vontade de solucionar problemas 

socioambientais.  

 

Considerações finais  

 

A união dos projetos - Projeto “Educação Ambiental no Campo e o destino correto dos 

resíduos sólidos domiciliares e Projeto RECICLARTE -  tornou as ações mais abrangentes, visto que 

ambos os projetos contemplam objetivos semelhantes e interessantes para a educação. 

As ações desenvolvidas - reuniões, campanhas de coleta, panfletagem, piquenique, confecção 

de objetos de arte, gincanas de separação dos resíduos envolveram toda a comunidade que circunda 

ambas as salas, transformando  a rotina dos alunos, tornando as aulas  mais lúdicas, ao passo que se 

incorporou novas  metodologias.  

Além disso, tivemos a oportunidade de  explorar o potencial de cada aluno, despertando neles 

a curiosidade sobre o meio ambiente e os impactos ambientais e, muito sobretudo, aflorando o 

protagonismo nas ações. Tendo o aluno a possibilidade de criar diferentes formas para superar as 
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possíveis dificuldades que surgiram no desenvolvimento das atividades, tornando-os confiantes e 

resilientes. 

A abordagem efetiva da Educação Ambiental por meio dos projetos propostos colaborou para 

a conscientização dos alunos afim de propiciar o exercício da cidadania, com atitudes responsáveis 

perante a sociedade e o meio ambiente.  

Destacamos que o tema foi abordado de forma transversal e interdisciplinar, acarretando um 

aprendizado eficaz e adequado a realidade local. Com a intenção de formar sujeitos atuantes e 

comprometidos com a qualidade de vida da sociedade e a integração mútua. 

É importante ressaltar que as práticas efetivas e inovadoras serviram para ressaltar o uso do 

tema de forma transversal e interdisciplinar na busca continua pela preservação e conservação do 

meio ambiente, mantendo a criticidade, a consciência e o compromisso com a causa. Assim sendo, o 

trabalho contribuiu para a formação de seres socioambientalmente atuantes.  
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Capítulo 13 

 

A SALA DE RECURSOS COMO ESPAÇO DE MÚLTIPLAS APRENDIZAGENS E 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS  

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

Celina Silva 

Neidi Liziane Copetti da Silva 

 

Resumo 

A educação inclusiva está em foco na atualidade, sendo um direito garantido a todos aqueles alunos 

com necessidades especiais matriculados nas escolas regulares, cabendo as instituições, também, 

implementar mudanças na organização pedagógica e arquitetônica de modo a reconhecer e valorizar 

as diferenças sem discriminar ou segregar os alunos. Diante do exposto e de algumas modificações 

ocorridas numa escola da rede pública de Porto Murtinho, MS, a fim de atender os alunos com 

deficiência, estruturamos essa escrita, cujo  objetivo é apresentar o trabalho pedagógico 

desenvolvido numa Sala de Recursos, implementada no ano de 2019, numa escola da Rede 

Municipal de Educação. O interesse pela referida investigação vinculou-se a seguinte problemática: 

como deve ser a prática pedagógica para que o aluno com necessidades especiais seja incluído no 

processo escolar e se desenvolva de forma integral? Quanto as análises,  ressaltamos a necessidade 

de mudança de posturas de toda equipe escolar, sendo a gestão responsável por incentivar as práticas 

inclusivas em todas as etapas de ensino, disponibilizando não somente mobiliários, equipamentos e 

materiais para produção/adaptação de recursos pedagógicos, mas garantindo a participação dos 

professores em formações continuadas e promovendo ações que enalteçam o trabalho desenvolvido 

na Sala de Recursos, reconhecendo-o como espaço de múltiplas aprendizagens. 

 

Palavras-chave: Sala de recursos. Estratégias metodológicas. Aprendizagens.  

 

Introdução 

A escola inclusiva precisa ser pensada para oferecer qualidade de ensino para todos, 

qualidade que pressupõe a organização de propostas pedagógicas diretamente relacionadas às 

necessidades dos alunos, contemplando as características individuais, as vivênciais e os diversos 

níveis de aprendizagem.  

Além de ser um direito, a Educação inclusiva é uma resposta inteligente às 

demandas do mundo contemporâneo. Incentiva uma pedagogia não 

homogeneizadora e desenvolve competências interpessoais. A sala de aula deveria 

espelhar a diversidade humana, não escondê-la. Claro que isso gera novas tensões e 
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conflitos, mas também estimula as habilidades morais para a convivência 

democrática. O resultado final, desfocado pela miopia de alguns, é uma Educação 

melhor para todos. (MENDES, 2012). 

 

 Contudo, para que a inclusão educacional se concretize, necessita de um olhar mais atento de 

todos aqueles que compõem a equipe escolar, sobretudo os professores do ensino regular, os quais 

devem inserir as especificidades do aluno incluso no planejamento, revendo estratégias, promovendo 

adaptações e oportunizando experiências iguais para todos.  

 Então, a partir de nossa atuação na Educação Especial, seja como docente em sala de aula do 

ensino regular ou no Atendimento Educacional Especializado (AEE), seja como técnica na Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), percebemos a necessidade de escrever esse texto, registrando a 

implementação de duas Salas de Recursos em escolas da rede municipal no ano de 2019, 

especialmente, sobre a classe aberta na Escola Municipal Nossa Senhora de Caacupê, localizada na 

área urbana de Porto Murtinho, MS, a qual atende alunos da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental I.  

Nosso objetivo sustenta-se em apresentar o trabalho pedagógico desenvolvido na Sala de 

Recursos, tendo como ponto de partida para essa sistematização a seguinte problemática: como deve 

ser a prática pedagógica para que o aluno com necessidades especiais seja incluído no processo 

escolar e se desenvolva de forma integral?  

Tentando responder essa indagação, partimos do princípio de que nenhuma sala de aula pode 

ser concebida como um ambiente homogêneo, dada a diversidade de pessoas e seus saberes. 

Portanto, uma Sala de Recursos também não pode ser considerada um espaço de igualdades, pelo 

contrário, é fundamental respeitar as especificidades de cada um, focando o  Atendimento 

Educacional Especializado nas habilidades que podem ser potencializadas, para que se alcance as 

competências referendadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).. 

 

 Algumas considerações sobre as Salas de Recursos 

 

Uma Sala de Recursos personaliza-se como um espaço de múltiplas aprendizagens para o 

aluno com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Altas 

Habilidades/Superdotação, a partir do momento que dispõe mobiliários, equipamentos, 

materiais didáticos, recursos pedagógicos e recursos humanos compatíveis com a realidade do 
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público atendido, sendo capaz de atender as especificidades da oferta do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE).  

O objetivo desse espaço é prover condições de acesso, participação e aprendizagens 

efetivas para os alunos atendidos, fomentando o desenvolvimento de habilidades e 

competências e potencializando saberes. 

 Quanto ao mobiliário, equipamentos, materiais didáticos e recursos pedagógicos, deve 

contemplar computadores, laptops, mouses e teclados adaptados, livros em Braille, livros com 

texturas diversas, alfabeto e numerais em Libras e Língua Portuguesa, tatames, espelho, barras 

de apoio, materiais para comunicação alternativa, pranchas de comunicação, brinquedos 

sensoriais, jogos diversos, aparelho de som, Soroban, Tadoma e outros.  

A organização de salas de recursos multifuncionais se constitui como espaço de 

promoção da acessibilidade curricular aos alunos das classes comuns do ensino 

regular, onde se realizem atividades da parte diversificadas, como o uso e ensino de 

códigos, linguagens, tecnologias e outros complementares à escolarização, visando 

eliminar barreiras pedagógicas, físicas e de comunicação ns escolas. (DUTRA; 

GRIBOSKI, 2006, p. 19). 

 

Este ambiente deve apresentar condições reais de acessibilidade e ser reconhecido pela 

presença de profissionais qualificados para a oferta do Atendimento Educacional Especializado, para 

o público da educação especial, realidade ainda utópica em muitas cidades, dadas as demandas da 

Educação Especial e, por consequência, a exigência de qualificação específica do professor, me nível 

de Pós-graduação, para atender tais particularidades.  

Em se tratando dos recursos humanos, embora seja possível observarmos avanços no 

delineamento das escolas em relação ao processo de inclusão, ainda é perceptível na atuação 

docente, algumas ações e atitudes que inviabilizam os avanços preconizados pelos documentos que 

versam sobre educação na perspectiva inclusiva.  

O desafio, agora, é avançar para uma maior valorização da diversidade sem ignorar 

o comum entre os seres humanos. Destacar muito o que nos diferencia pode 

conduzir à intolerância, à exclusão ou a posturas fundamentalistas que limitem o 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades, ou, que justifiquem, por exemplo, a 

elaboração de currículos paralelos para as diferentes culturas, ou para pessoas com 

necessidades educacionais especiais. (BLANCO, 2009). 

 

A atividade docente vai além do visível como ocorre, comumente, nas turmas regulares. A 

prática no AEE é permeada por aspectos subjetivos que precisam ser compreendidos e considerados 
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pelo professor, inclusive na hora de realizar o planejamento e sobretudo na adaptação/flexibilização 

das atividades e avaliações. 

Os conhecimentos espontâneos advindos das vivências nos diferentes contextos sociais e dos 

conhecimentos científicos relacionados ao ensino escolar, podem alinhar-se com o propósito de 

aproximar as propostas curriculares da realidade do aluno atendido nas Salas de Recursos, pois tais 

conceitos se relacionam e sofrem influências mútuas constantemente (VIGOTSKI, 2008). 

Quanto a regularidade dos atendimentos,  deve ser definida de acordo com a necessidade de 

cada aluno, sendo recomendado o mínimo de duas horas semanais, podendo ocorrer em dias 

alternados, uma hora cada dia. As atividades podem ser individuais ou em pequenos grupos, 

dependendo dos objetivos do trabalho, contemplados no Plano Educacional Individualizado (PEI) de 

cada um. Além disso, tais indicações devem constar no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

instituição escolar, documento esse que será atualizado nas escolas da rede municipal de Porto 

Murtinho para o ano de 2020. 

De forma particular, o AEE tem por objetivo:  

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e 

garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais 

dos estudantes; II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no 

ensino regular; III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e 

pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e IV 

- assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino. (BRASIL, 2011). 

 

Cabe ressaltar que, nas Salas de Recursos, o foco do trabalho não é clínico, mas  pedagógico. 

Devem ser elaboradas atividades que preparem os alunos para desenvolver habilidades, bem como 

utilizar instrumentos de apoio que facilitem o aprendizado nas aulas regulares e no cotidiano social, 

fora do espaço institucionalizado, ou seja, nas Atividades da Vida Diária (AVD). 

 

Caracterização da Sala de Recursos e do AEE na Escola Nossa Senhora de Caacupê  

 

Em razão da demanda, foi  implantada no começo do ano letivo de 2019, a Sala de 

Recursos na Escola Municipal Nossa Senhora de Caacupê, localizada em  Porto Murtinho, MS. 
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A referida instituição atende crianças nos períodos matutino e vespertino, inseridas em turmas 

da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental.  

Sem dúvida, a Sala de Recursos nessa escola consolida-se como uma conquista 

merecida, tendo em vista sua localização na  periferia da cidade, recebendo alunos das 

proximidades e outros advindos de lugares distantes como do Matadouro, região do antigo 

lixão, cuja popoluação é de baixa renda, em geral famílias advindas do país vizinho, Paraguai, 

as quais não tem documentação brasileira e não conseguem emprego formal no município.  

Portanto, parcela considerável dos alunos frequentes são oriundos de famílias de baixa 

renda, refletindo tal situação, inclusive, no processo ensino-aprendizagem. Além desse cenário, 

há um quantitativo razoável de crianças com deficiências inclusas nas salas regulares, 

justificando a abertura da Sala de Recursos e o comprometimento da gestão e dos funcionários 

com a manutenção e melhoria da mesma. 

 Dada a emergência de abertura, a Sala de Recursos começou a funcionar sem dispor de 

todos os mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos necessários para o efetivo trabalho 

docente, contudo, algumas aquisições importantes foram feitas no decorrer do ano, 

proporcionando condições adequadas de atendimento aos alunos inclusos cujas patologias 

variam de Paralisia Cerebral, TEA, Hemiplegia, Surdez, Síndrome de Down, entre outras.  

Outro fator que merece destaque nessa escrita, refere a formação profissional para atuar 

na Sala de Recursos. Na escola em questão, a professora possui formação em Pedagogia e Pós -

graduação na área da Educação Especial, além de experiência profissional ampla nessa 

modalidade em outros lugares, atuando em parceria com a equipe gestora e pedagógica da 

escola. Além disso, recebeu orientação semanal  advinda da SEMED, por meio da coordenadora 

de inclusão, incumbida de direcionar o planejamento, auxiliar no preenchimento do PEI, sugerir 

estratégias e recursos pedagógicos e estimular a continuidade do trabalho docente de forma 

alinhada as propostas de educação inclusiva em nível nacional.  

Diante do exposto, cabe  pontuarmos sobre o papel desempenhado pelo professor nesse 

espaço de múltiplas aprendizagens a luz da teoria de Vygotsky (1995): 

Há uma relação de dependência entre o desenvolvimento do ser humano e o 

aprendiz realizado num determinado grupo social e que a construção de 

conhecimentos se dá pela inclusão do sujeito com o meio e com o objeto de estudo, 

e nessa perspectiva o professor vai mediar essa relação e favorecer a interação, pois 

o professor é uma ferramenta essencial para que haja o desenvolvimento dos 

potenciais que o aluno poderá desenvolver. (VYGOTSKY, 1995, p. 50). 
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Ou seja, o professor da Sala de Recursos precisa de um perfil mediador, sendo capaz de 

promover situações de aprendizagem a partir do que o aluno manifesta saber ou querer 

aprender. Além disso, deve atentar as especificidades de cada patologia, provendo meios para 

que o aluno avance dentro das suas possibilidades. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009, em seu artigo nº 13, a 

atuação do professor do AEE é pautada nas seguintes atribuições: 

- Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;  

- Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e 

a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;  

- Organizar o tipo e o número de atendimentos para os estudantes, público da Educação Especial;  

- Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização 

de recursos de acessibilidade; 

- Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 

estudante;  

- Ensinar e usar a tecnologia assistivas de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 

promovendo autonomia e participação. (BRASIL, 2010, p.72). 

O AEE, a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), está organizado para facilitar o ambiente de escolarização dos alunos por meio de 

práticas que englobam o planejamento de recursos e serviços para acessibilidade arquitetônica, 

formas de comunicação, sistemas de informação e materiais didático-pedagógicos, integrando-se ao 

Projeto Político Pedagógico da escola, envolvendo a participação da comunidade escolar e das 

famílias. 

O arranjo do AEE deve partir das características apresentadas pelo aluno, diante do seu 

processo de apropriação do mundo e dos recursos cognitivos, sensoriais e afetivos que ele expressa. 

Sobre esta questão, Pimentel (2013) afirma: 

[...] uma pessoa com deficiência intelectual pode ter comprometidos processos 

cognitivos e meta-cognitivos associados à aprendizagem como, por exemplo, 

atenção, memória, comunicação, elaboração de estratégias e auto regulação, mas 
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que são passíveis de serem trabalhados, aprendidos e desenvolvidos dentro de um 

plano eficaz de intervenção mediadora. (PIMENTEL, 2013, p. 45). 

 

As atividades previstas no AEE devem estimular processos mentais como atenção, 

percepções sensoriais, memória, raciocínio lógico, linguagens, dentre outros, responsáveis por 

estimular a autonomia do aluno, garantindo escolhas e participação plena no contexto social.  

 

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutiva a 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

alunos com vistas a autonomia e independência na escola e fora dela. (BRASIL, 

2008, p. 10). 

 

Compete ao professor criar as estratégias e produzir os recursos pedagógicos e/ou atividades 

adaptadas/flexibilizadas para atender as especificidades de cada aluno, contribuindo para o 

enriquecimento dos conhecimentos.   

Da mesma forma, no processo avaliativo o foco deve estar nas particularidades individuais, 

permitindo avaliações pertinentes as patologias de cada aluno. Nesse sentido, os  professores da Sala 

de Recursos e da sala de aula regular na Escola Municipal Nossa Senhora de Caacupê, tentam definir 

juntos as estratégias, considerando as características de cada aluno. Entretanto, essa ação ainda é 

incompleta, tendo em vista a dificuldade de perfilar as horas de planejamento. 

As orientações quanto  a flexibilização curricular ou adaptações sugeridas para cada 

diagnóstico, advém do Tutorial “Educação Especial na Perspectiva Inclusiva”, elaborado pela 

Coordenadoria de Inclusão e disponibilizado à todos os professores da REME, recomendando 

mecanismos como ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e provas, pranchas de 

comunicação alternativa,  uso da LIBRAS, textos em Braille e outros suportes.  

 

Algumas reflexões sobre o trabalho pedagógico 

 

O trabalho pedagógico no contexto escolar – sala comum e Sala de Recursos – deve conceber 

a inclusão com base em novos olhares e posturas, rompendo com práticas pedagógicas hegemônicas. 
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A organização das atividades deve atender a todos, considerando as especificidades  e necessidades 

individuais.  

Na Escola Municipal Nossa Senhora de Caacupê, observamos tentativas reais em relação a 

essa questão, dada a abertura dos docentes para os tópicos que versam sobre a educação inclusiva, 

bem como as orientações recebidas em formações continuadas, as quais direcionam o trabalho 

colaborativo entre os professores e evidenciam a urgente necessidade de olhar cada aluno 

individualmente. É claro que ainda existem lacunas, contudo, também é preciso considerar as 

tentativas mediante o interesse em mudar e avançar.  

 Com todos os alunos, a atuação docente priorizou o respeito diante das diversidades,  

olhando, como citamos acima, as particularidades de cada um. No caso dos alunos TEA, as ações 

pautaram-se no desenvolvimento de aspectos socioemocionais, tendo em vista a ocorrência de 

dificuldades de interação social, problemas de comunicação e comportamentos repetitivos.  

Para os alunos com deficiência neuromotora, a centralidade das ações esteve no 

reconhecimento das formas comunicativas de cada um,  na organização espacial e na utilização de 

recursos pedagógicos que facilitaram a comunicação e a interação, tais como as Tecnologias 

Assistivas e as pranchas de comunicação alternativa.   

Já os alunos com deficiência intelectual, requerem um tempo maior para desenvolver as 

atividades, necessitando de algum suporte pedagógico. Para eles, preparamos jogos de tabuleiro, 

quebra-cabeça, jogo da memória , associação de letras e outros. Além disso, respeitar o ritmo e 

registrar a evolução foram aspectos presentes no contexto relatado. 

Quanto aos alunos com Síndrome de Down, sabemos que são capazes de aprender, porém, 

precisaram de recursos adicionais, elaborados de acordo com o perfil individual de habilidades e 

dificuldades cognitivas, motoras e comportamentais. 

No decorrer do ano, a maior dificuldade foi em relação a proposição de atividades para um 

aluno com deficiência auditiva, o qual apresentava comportamento agitado e baixa concentração, 

repercutindo num comportamento bastante difícil de controlar no ambiente da sala de aula, 

especialmente a comum.  

Ao mesmo tempo que não conseguia realizar as atividades comuns na sala regular, o aluno 

também não aceitava aquelas adaptadas. Tal situação se repetia na Sala de Recursos, tornando cada 

atendimento desafiador. A solução encontrada para cativá-lo foi o uso de telefone celular como 

suporte pedagógico auxiliar, assim, por meio dos jogos digitais avançamos em relação a alguns 
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aspectos do seu desenvolvimento. Aliado a isso, utilizamos recursos pedagógicos construídos para 

ele, tais como “televisão das palavras”, jogos de tabuleiro, caça-palavras, “sorvete das sílabas” e 

outros.  

Diante do exposto, é possível afirmar que os professores atuaram como mediadores, criando 

recursos que atendessem as necessidades de aprendizagem dos alunos, por meio de um ambiente 

acolhedor e favorável ao alcance dos objetivos propostos no Plano Educacional Individualizado.  

Por meio de práticas diferenciadas, oferecemos atendimento especializado utilizando o 

jogo, o brinquedo, a brincadeira e as tecnologias assistivas como auxiliares no desenvolvimento 

das habilidades e competências.  

Enfim, assim como a sala de aula comum, a de recursos também  representa um espaço de 

desafios para alunos e professores. Nesse tocante, o trabalho pedagógico deve valorizar a 

abrangência dos conhecimentos prévios dos alunos, considerando as particularidades e respeitando a 

diversidade de saberes e formas de aprender.  

A seguir, algumas imagens ilustram as práticas. 

 

Imagem 1 – Formações continuadas da SEMED/CEB 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem 2 – Tutoriais orientativos SEMED/CEB 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 3 – Materiais adaptados reciclados 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagens 4 e 5  – Atividades de exploração sensorial e motora 

  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 6 – Jogo pedagógico 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem 7 – Recurso pedagógico 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 7 – Recurso pedagógico 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Considerações finais 

 

Nos encaminhando para o final dessa escrita, podemos dizer que a escola inclusiva precisa ser 

pensada como aquela que apresenta qualidade de ensino para todos, priorizando as propostas 

pedagógicas adequadas às necessidades, especificidades e aspirações dos alunos, independente da 

deficiência, ou seja, para além do laudo entregue na secretaria da escola e repassado como algo 

fechado e irreversível. 

Ou seja, para a inclusão acontecer verdadeiramente, garantindo a aprendizagem de todos os 

alunos na escola regular,  é essencial e urgente trabalhar como rede de apoio – gestores escolares, 

docentes, famílias e profissionais de saúde. Também é fundamental ampliar e fortalecer a oferta de 

formações continuadas específicas, sobretudo aquelas que articulem teoria e prática, promovendo a 

ruptura das ideias cristalizadas e sugestionando ações pedagógicas. 

Diante do exposto, podemos afirmar que a escola Nossa Senhora Caacupê, na 

perspectiva de Educação Inclusiva, avançou significativamente nesse ano,  sendo a Sala de 

Recursos um diferencial importante na consolidação das mudanças, por ser reconhecidamente 

um espaço de aprendizagens, afetividade, segurança e respeito. 

A partir da mudança de olhar e posturas, a atuação docente também ganhou contornos 

próprios, exigindo metodologias ativas e práticas colaborativas, sendo o protagonismo dos alunos 

questão nuclear. Tais transformações tiveram uma escalada de avanços perceptíveis, refletindo no 

todo da instituição, contribuindo para a ampliação das ações inclusivas.  

Também conseguimos responder ao questionamento que tínhamos inicialmente, o qual 

instigou a escrita desse texto: como deve ser a prática pedagógica para que o aluno com necessidades 

especiais seja incluído no processo escolar e se desenvolva de forma integral? Frente as vivências, 

registros e reflexões tecidas nesse artigo, acentuamos o engajamento da instituição com a inclusão 

das pessoas com necessidades especiais, ressoando  na concretude de práticas pautadas em 

pressupostos que sustentam a Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. 

É claro que não podemos romantizar a questão, forçando o leitor a acreditar que todos são 

colaborativos, pois isso seria irresponsável. Ainda existem lacunas, as quais expressam um  desafio 

enorme, tendo em vista o contexto da educação inclusiva no país ao que tange as políticas públicas, a 

acessibilidade, as redes de apoio, a formação docente, recursos e outros,  no entanto, nossas análises 
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foram iniciais e focadas na apresentação do trabalho pedagógico realizado num cenário específico, o 

qual revelou avanços significativos. 
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Capítulo 14 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO  

 

Angela Maria Laranjeira Vilalba 

 

Introdução  

O relato visa demonstrar a relevância da contribuição da Terapia Ocupacional (TO) no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), para crianças com deficiência, atendidas no Centro 

Municipal de Educação Especial Leandro Rolon Romero (CMEE), em Porto Murtinho, MS. 

O ambiente do Atendimento Educacional Especializado é diferente do escolar, onde a criança 

já esta habituada a frequentar, pois para ser aceita no CMEE ela precisa, antes, estar matriculada na 

escola regular. Diante dessa singularidade e no intuito de mostrar um pouco da nossa atuação nesse 

contexto é que aceitamos o desafio de escrever esse relato, cujo objetivo é demonstrar a atuação da 

Terapia Ocupacional  no Atendimento  Educacional Especializado, podendo assim contribuir na 

qualidade do ensino regular.  

A partir dessa proposição, estruturamos essa escrita de forma bastante simples, pois o foco 

está na terapia. Inicialmente apresentamos algumas considerações sobre a Terapia Ocupacional em 

si; em seguida, expomos algumas situações vivenciadas em nosso contexto de atuação profissional, 

trazendo a cena os sujeitos atendidos e a algumas propostas desenvolvidas.  

 

 

A Terapia Ocupacional e o brincar 

 

Acredita-se que a Terapia Ocupacional com o brincar oportuniza à criança a aquisição do 

conhecimento de ser capaz de um saber físico e mental que poderá dispor a seu favor, sem a 

necessidade de alcançar algo determinado e preestabelecido.  

Por meio do brincar a criança inicia um processo de autoconhecimento da sua relação com 

outro e com o meio, criando assim vinculo necessário para interagir com o mundo. 
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Na prática, o brincar - atividade informal e espontânea -, pode ser utilizado de maneira 

formal, como recurso terapêutico pelos profissionais que trabalham com crianças, por ser a maneira 

delas se relacionarem com o mundo externo. 

Nos atendimentos de Terapia Ocupacional com crianças e adolescentes, o brincar é 

proporcionado de forma livre e criativa, conforme a sua vontade. Ela escolhe, dentre os materiais 

existentes e oferecidos a partir da avaliação prévia, no ambiente terapêutico, aqueles que mais se 

assemelham com sua vontade, preferência e com aquilo que necessita expressar.  

Portanto, é possível afirmarmos que o brincar torna-se a principal proposta de atuação da 

Terapia Ocupacional junto ao Atendimento Educacional Especializado do município de Porto 

Murtinho, MS. 

 

 

Ações Terapêuticas 

 

A criança vai desenvolver toda sua ação motora, sensorial, cognitiva, social, emocional por 

meio do brincar e das brincadeiras com o próprio corpo, com o corpo do outro e com os objetos. 

Logo, a Terapeuta Ocupacional trabalha na área educacional com recursos adaptados para os alunos 

que apresentam algum prejuízo na área física, sensorial e/ou cognitiva.  

Além do atendimento, é também parte da atuação do Terapeuta Ocupacional, realizar 

adaptações de mobiliário e recursos, sugerir adaptações nas atividades diárias e promover o 

treinamento sobre elas. 

Contudo, não basta a compreensão desse atendimento clínico, é preciso que o profissional 

entenda toda a dinâmica do ambiente escolar para traçar o plano de atividades para cada aluno. Além 

disso, pode também orientar as famílias no sentido de adaptações de mobiliário e adequação postural 

em casa, dar continuidade nas atividades pedagógicas e orientando nas tarefas domiciliar com total 

independência. 

Quanto aos recursos utilizados nos atendimentos terapêuticos, os principais são os materiais 

pedagógicos adaptados de acordo com as limitações e as necessidades de cada criança ou 

adolescente, tais como jogos, livros, brinquedos, sucatas, modelagem, pinturas entre outros. 

Recursos que proporcionam atividades que exigem desempenho cognitivo, raciocínio e criatividade. 

É importante o TO fazer uma análise do brinquedo usado, procurando adaptar a manipulação 

e a exploração individual da criança, pois os  recursos utilizados precisam oferecer desafios em 

diferentes níveis, inicialmente fáceis de serem resolvidos e, na sequência, mais elaborados, 

estimulando os alunos à resolução de problemas, superando gradativamente os obstáculos. 
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No que se refere aos atendimentos realizados no Centro Municipal de Educação Especial 

Leandro Rolon Romero, ocorrem duas vezes na semana no período de contraturno da escola. Os 

alunos recebem as atividades de acordo com cada faixa etária e objetivo a serem alcançados em 

determinado período de tempo. 

As atividades nas  sessões de Terapia Ocupacional são voltadas para trabalhar o 

desenvolvimento de todas as áreas, englobando a educação, o brincar, o lazer, a participação social, 

as atividades da vida diária (AVD) e as atividades instrumentais da vida diária (AIVD). Saberes 

importantes para o desempenho dos alunos em seu cotidiano. 

As AVD`s  são atividades de auto cuidado com alimentação, vestuário, higiene, andar, trata-

se da independência de comer sozinho, vestir-se, escovar os dentes tomar banho entre outros. AIVD 

são atividades que se refere a uma vida independente na sociedade como ir ao supermercado, ao 

banco, pegar um transporte coletivo, realizar as tarefas domestica entre outras. Tarefas básicas do dia 

a dia que as pessoas com limitações têm dificuldade em realizar sozinhas.  

A intervenção do Terapeuta Ocupacional com os indivíduos que apresentam déficits 

intelectuais e precisam de atividades concretas, possibilita desenvolver funcionalidades para viver de 

forma independente. 

É responsabilidade do TO avaliar essas dificuldades - atenção, concentração, raciocínio 

lógico, memória, escrita, coordenação motora fina, global, viso-motora e, gradativamente, trabalhar  

estas dificuldades de maneira lúdica através do brincar. 

Afim de ilustrar as contribuição da Terapia Ocupacional no Atendimento Educacional 

Especializado, exponho abaixo alguns atendimentos realizados. 

Imagem 1-  Estímulos táteis 

     

Fonte: Acervo pessoal. 
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Acima, um aluno da Educação Infantil, realizando atividades de estímulos táteis com areia 

artificial, com objetivo de trabalhar coordenação motora, independência nas AVDs. Na segunda 

imagem, o mesmo aluno, desenvolvendo atividades de coordenação motora com objetivo de 

trabalhar  cores e formas e forma lúdica. 

Imagem 2 – Coordenação motora 

  

Fonte: Acervo pessoal. 

Imagem 3 - Coordenação dinâmica 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Na imagem acima, temos um aluno J.L.F. do Ensino Fundamental, com 06 anos de idade, 

realizando atividade com massa de modelar, com objetivo para trabalhar coordenação dinâmica 

manual, atenção e concentração. 

 

Imagens 4 e 5– Atividades com palitos 

             

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nas imagens vemos o aluno do Ensino fundamental I, L.M.N.G., de 10 anos, realizando 

atividades dos palitos, com objetivo de trabalhar o conceito de cores, requer atenção, concentração, 

percepção visual e sequência. 

 

Imagens 6 e 7 – Atividades de faz-de-conta 

  

Fonte: Acervo pessoal. 
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 Imagens 8 e 9 – Atividades de faz-de-conta 

  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nas imagens superiores, obsevamos a aluna B.M., de 08 anosde idade, dsenvolvendo 

atividade de faz-de-conta com boneca, cujos objetivos foram trabalhar a independência nas AVD, 

estimular a iniciativa e a criatividade. 

Abaixo, vemos o aluno da Educação Infantil, J.V.M., de 05 anos de idade realizando 

atividades de coordenação dinâmica manual, com objetivo de trabalhar a atenção, a concentração e 

minimizar a ansiedade. 

 

Imagens 10 e 11 – Coordenação dinâmica manual 

          

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagens 12 e 13 – Estímulo visual 

                                                

    Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Nas imagens acima, vemos a aluna do Ensino Fundamental, M.V.R.N,  09 anos de idade, 

realizando atividades de estímulos visuais com bolas coloridas, com objetivo de trabalhar 

fortalecimento de controle cervical.  

 Nas imagens a seguir são ilustradas atividades com a turma do EJA do Centro Municipal de 

Educação  Especial Leandro Rolon Romero(CMEE/LRR). Com objetivo de trabalhar criatividade, 

iniciativa, estimular a autoestima, atenção, concentração, raciocinio logico, cores e formas. Alunos 

com idades entre 17 e 38 anos. 

 

Imagens 14 e 15 - Atividades artesanais, palitos e formas geométricas 

             

Fonte: Acervo pessoal. 
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Estes atendimentos foram realizados com recursos lúdicos para reforçar suas habilidades 

cognitivas como atenção, concentração, raciocínio, criatividades, adequação postural e 

independência nas AVD`S. Proporcionando ao aluno um melhor desenvolvimento em suas 

atividades no ensino regular. 

 

Considerações finais 

 

Com as experiências relatadas, foi possível esclarecer a contribuição da Terapia Ocupacional 

no Atendimento Educacional Especializado, proporcionando aos alunos o desenvolvimento global 

das suas capacidades, prevenindo e tratando os problemas relacionados as dificuldades de 

aprendizado, favorecendo a continuidade da atividade da vida diária e instrumentais das crianças.  

Ressaltamos que os atendimentos pautaram-se na utilização dos recursos lúdicos, pois por 

meio deles conseguimos atingir mais facilmente os objetivos traçados para cada indivíduo.  

 Por meio das atividades lúdicas oportunizamos aos alunos experiências diversas, as quais 

permitem elaborar  situações novas, interagir com o meio e socializar. 

Diante de tudo que já realizamos ao longo da nossa atuação no CMEE, ressaltamos a 

evidência de resultados positivos no que se refere a Terapia Ocupacional vinculada ao Atendimento 

Educacional Especializado, por meio das adaptações nas atividades pedagógicas e lúdicas, AVDs e 

AIVDs, as quais facilitam  a rotina da família que tem criança/adolescente com necessidades 

especiais e, possibilitam melhor qualidade de vida para os alunos/pacientes.   
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Capítulo 15 

 

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO AEE: POSSIBILIDADES DE NOVAS DESCOBERTAS 

E SUPERAÇÃO  

 

Maria Antonia Chaparro 

 

 

Introdução  

 

 O relato que nos dispomos a escrever para compor o livro da rede municipal de educação de 

Porto Murtinho, MS, expõe as experiências vividas no decorrer de 2019, a partir do momento que 

aceitamos o desafio de atuar no Atendimento Educacional Especializado (AEE), no Centro de 

Educação Especial Leandro Rolon Romero (CMEE).  

Sou professora há seis anos, sendo que minha primeira experiência docente foi no projeto 

AABB Comunidade; em seguida, na Educação Infantil, numa turma de Jardim II. Após essas 

primeiras vivências, também tive a oportunidade de atuar nos Anos Iniciais do  Ensino Fundamental. 

Ressalto que todas as experiências contribuíram para a minha formação docente, sobretudo no que 

tange a questão da prática e a mudança de olhar e postura sobre o processo de formação e cognição 

das crianças.  

Em 2019 fui convidada a trabalhar no Centro Municipal de Educação Especial Leandro 

Rolon Romero e, embora sem experiência  prévia com crianças deficientes, aceitei o desafio. Digo 

que foi um desafio, pois meu saber sobre Educação Especial estava apenas no patamar teórico, ou 

seja, não havia ainda nenhuma investida nessa área até então.  

Hoje, mais adaptada a esse público e as especificidades do AEE, posso afirmar que o trabalho 

docente na Educação Especial não é nenhum "bicho de sete cabeças", apenas exige um olhar mais 

atento e sensível as possibilidades e necessidades de cada criança, ou seja, aprendi a olhar as 

singularidades, focando sempre nas potencialidades e não mais nas limitações como erroneamente 

faz-se no cotidiano escolar. 

 Bem, diante dessa experiência, veio o convite para escrever um texto, o qual irá integrar o 

livro de boas práticas da REME.  O aceite foi imediato, pois encarei como uma possibilidade de 

mostrar um pouco do que venho construindo ao longo desse processo de avanços e pausas na 

Educação Especial. 
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Um pouco do que se aprende  

 

 As práticas pedagógicas aqui relatadas podem não ser novidades para muitos dos meus 

nobres colegas professores, porém são descobertas tecidas ao longo do ano, as quais me fazem olhar 

a Educação Especial de forma diferenciada a partir da história vivida. Ressalto que são estratégias  

metodológicas por mim utilizadas, as quais referem minha atuação nesse contexto de singularidades. 

  A Declaração de Salamanca (1994) diz: 

O principio fundamental das escolas inclusivas consiste em que todos os alunos 

aprendam juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

diferenças que apresentem. As escolas devem reconhecer e satisfazer as 

necessidades diversas dos seus alunos adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem, garantindo um bom nível de educação para todos, através dos 

currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, 

de utilização de recursos e de uma cooperação com as várias comunidades 

(Declaração de Salamanca,1994, p.11). 

 

 Partindo desse pressuposto, afirmo com convicção que as aulas ofertadas aos alunos sob 

minha responsabilidade foram totalmente adaptadas as necessidades individuais de cada um, pois no 

AEE não há um planejamento único, mas um Plano Educacional Individualizado (PEI), construído a 

partir de uma avaliação prévia de cada aluno, considerando a patologia e as condições físicas e 

cognitivas. O foco desse PEI está nas potencialidades e isso foi um grande aprendizado para mim, 

pois tende-se a olhar apenas a limitação.   

Todas as orientações quanto a organização das aulas, as possíveis estratégias e a dinâmica de 

atuação docente, exigiu muito estudo, pesquisa e leituras. Pude contar com o apoio técnico da 

Coordenadoria de Educação Básica (CEB), por meio da Coordenadora de inclusão, a qual, esteve 

disponível para sanar dúvidas e sugerir caminhos metodológicos. 

Aprendi na prática sobre o diferencial do AEE, um atendimento que difere das aulas 

propostas nas salas regulares. Nesse espaço, os alunos tem a oportunidade de desenvolver 

habilidades específicas, as quais não são observadas na escola comum, pois lá o foco está no todo.  

 O papel da Coordenadora de Inclusão foi essencial, pois por mais pesquisas que eu fizesse, 

sempre acabava apresentando as crianças conteúdos e atividades similares as da escola regular. 

Descobri que no AEE, a dinâmica é outra - os cadernos foram substituídos por telas, os jogos e as 

brincadeiras se tornaram frequentes. Lápis e borracha até foram usados, mas foi bem mais 

interessante brincar com as tintas, experimentando novas cores e diferentes texturas. Deleitar-se com 

histórias, cantar e expressar-se livremente estiveram presentes em todos os momentos no AEE, 

descaracterizando a rotina e tornando a vivência mais prazerosa e instigante.  
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A partir dessa abertura ao novo, pude incluir novidades, diversificar práticas e, sobretudo,  

potencializar habilidades e saberes. Diante da mudança, observei transformações significativas tanto 

na participação dos alunos, quanto nas questões emocionais, expressividade e atenção. 

Quando se fala em adaptar-se aos vários estilos e ritmos de aprendizado, fica evidente que na 

Educação Especial essa premissa é ainda mais necessária e presente,  haja vista que é fundamental 

olhar cada um individualmente, descobrir as preferências, os desagrados. Respeitar o tempo de cada 

um na realização da atividade irá garantir o sucesso das ações.  

 Logo, quando compreendi a sistemática diferenciada do AEE e comecei a adaptar as aulas 

para adequar as necessidades de cada aluno, percebi também um aumento de trabalho, pois antes 

planejava para todos e, a partir desse direcionamento, precisei elaborar planos individualizados. 

Contudo, no decorrer do processo entendi que eu poderia ter um único projeto e objetivo geral, pois 

o que mudaria seriam as estratégias, tendo como foco as necessidades de cada aluno. O trabalho que 

a priori considerei excessivo, tornou-se agradável e ameno. 

 O brincar tornou-se centro de todo o processo educativo no contexto da minha sala de aula.  

Por meio da brincadeira o aluno experimenta situações diversas e tem a possibilidade de interagir e 

socializar, bem como experimentar situações imaginárias. A brincadeira possibilita que a criança 

solte a imaginação e coloque em cheque sua inteligência, criatividade e habilidades. No cenário em 

questão, utilizamos jogos diversos, rodas de histórias com personagens feitos de  palitos de 

churrasquinho, os famosos palitoches, e tantos outros recursos capazes de prender a atenção, 

despertar a curiosidade e oportunizar aprendizagens. 

  

 

Os sujeitos desse processo de descobertas e os caminhos metodológicos 

 

O público alvo desse relato são os meus alunos do Atendimento Educacional Especializado 

no Centro Municipal de Educação Especial Leandro Rolon Romero, os quais possuem os mais 

variados  diagnósticos. Esses alunos estudam nas escolas regulares da rede municipal de educação e 

no contraturno, duas vezes por semana, são atendidos no CMEE. 

No inicio do ano letivo e ainda sem nenhuma experiência nessa modalidade, como já 

expliquei, usei a metodologia tradicional, trabalhando leitura e escrita de forma mais efetiva. Nome, 

família, lugar onde mora e sentimentos foram os conteúdos centrais das práticas. Após as formações 

e as visitas técnicas da Coordenadora de Inclusão, consegui fazer mudanças significativas nos 

planejamentos, pautando as ações nos pressupostos lúdicos, vendo cada um como protagonista no 

processo de ensinar e aprender. 
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Atividades como leitura do alfabeto móvel, contagem dos numerais,  contação de histórias, 

rodas de cantidas, leitura deleite, jogos de tabuleiro, desenhos, recortes e colagens tornaram-se mais 

presentes, refletindo no movimento da sala e no comportamento das crianças. A partir da 

compreensão dos objetivos do AEE, tudo ficou mais leve. 

 As etapas de cada vivência foram divididas de acordo com os momento e as datas 

comemorativas, permitindo um trabalho interdisciplinar. Nas rodas de conversa as crianças tinham a 

oportunidade de expressar e externar o que pensavam e o que sentiam sobre determinado assunto.  

Em cada fase novas descobertas, novos desafios... A confecção de recursos pedagógicos com 

materiais recicláveis foi também uma oportunidade de aprendizagens, pois transformar o que iria 

para o lixo em algo utilizável mostrou-se instigante.  

Refletindo sobre as experiências  vividas no decorrer do ano, posso dizer que foram ímpares 

em minha vida. Ensinei, mas aprendi muito também. Ver a superação de cada criança, o entusiasmo 

estampado nos rostos e a alegria de conseguir superar as limitações foi algo marcante. Para mim 

como professora foi uma oportunidade de transformação, uma verdadeira metamorfose pessoal e 

profissional.   

 A partir do projeto “Eu Tarsila do Amaral” pude proporcionar aos alunos passeios na orla do 

rio Paraguai, com o objetivo de diversificar as aulas e observar a natureza e a abundância de água 

que circunda a cidade.  

Durante essa atividade, falou-se sobre a importância da água, da preservação da mata e da 

manutenção da vida.  Pude explanar sobre a importância da água para a nossa vida e para o planeta e 

as crianças também expuseram suas opiniões. Ainda aproveitei a oportunidade para registrar em 

fotografias o momento vivido. Essas imagens irão ilustrar a releitura da tela “A Mãe”,  de Tarsila do 

Amaral, que faz parte do projeto. 

Nessa aula-passeio, além de observar a orla e os monumentos históricos da cidade, as 

crianças tiveram contato com a natureza, exploraram o espaço e sentiram o frescor das águas do rio 

Paraguai, ou seja aspectos sensoriais sendo também desenvolvidos. 

Ainda vinculada ao referido projeto, as crianças confeccionaram bonequinhos de massinha de 

modelar caseira - produzida por eles em sala de aula -, para representar as telas “A Cuca” e “Urutu”, 

atividades essas que estarão na exposição de final de ano do CMEE.  Esse processo de construção foi 

árduo, porém divertido. Pude explorar habilidades motoras e cognitivas tão necessárias para o 

desenvolvimento integral do ser criança.  

Outro grupo de alunos confeccionou, com papelão, o barquinho e as frutas da  obra “O 

vendedor de frutas”. Alguns também  pintaram o painel para fotos de “Abaporu”, obra que será 

interativa na exposição, pois a comunidade poderá fazer registros fotográficos junto a ela. Como se 
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pode observar, foram produções intensas e diversas, tendo como eixo central o projeto “Eu Tarsila 

do Amaral”. 

 As experiências sensoriais  também foram estratégias recorrentes nas aulas, explorando por 

meio de objetos, alimentos ou ações os 5 sentidos, tão necessários quando se atua com crianças com 

deficiências. 

Para ilustrar essas descobertas e desafios, selecionei algumas imagens, as quais mostram um 

pouco da prática desenvolvida. 

 

Imagem 1 – História com palitoches 

   

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 2 – Bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem 3 – Vivências sensoriais 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagens 4 e 5 – Registros de ações vinculadas ao Projeto 
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Fonte: Acervo pessoal. 

 

Desdobramentos da experiência  

 

As novas práticas metodológicas tiveram um impacto positivo na comunidade escolar, pois 

quando o aluno passou de mero espectador a protagonista das aulas ele se sentiu importante e parte 

daquele todo, vendo-se como sujeito primordial para que aquele momento fosse realizado com 

sucesso. Isso trouxe um novo vigor até mesmo para mim como professora, pois pude ver a forma 

com que as crianças interagiam em sala. Já na aula passeio pude observar o entusiasmo em fazer algo 

diferente e fora da rotina e do espaço demarcado pelo arquétipo escolar.  

 Em todos os momentos oportunizados o foco esteve no aluno, na sua individualidade. Pensar 

nas especificidades para desenvolver potencialidades é a proposta do AEE no CMEE de Porto 

Murtinho, MS e, partir dessa compreensão, pude rever minhas práticas e mudar as rotas. 

Se nenhum ser humano aprende no mesmo tempo e da mesma forma, por que seria diferente 

com o público da Educação Especial? Como já mencionei anteriormente, diante do exposto, traçar 

novos caminhos se mostrou urgente e  fundamental para se conseguir avanços. O Tutorial elaborado 

pela Coordenadora de Inclusão e apresentado por meio de formações nas escolas e, mais 
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detalhadamente nas visitas técnicas, permitiu o entendimento mais amplo acerca da Educação 

Especial na perspectiva inclusiva e possibilitou mudança de postura. 

Por meio do Plano Educacional Individualizado, elaborado semestralmente, mas revisitado 

sempre que necessário, construiu-se uma prática permeada por aspectos lúdicos, com recursos 

pedagógicos que tornaram as ações mais atrativas. 

A fim de ilustrar essa colocação, exponho uma situação comum no contexto da Educação 

Especial -  um aluno com encefalopatia (Paralisia Cerebral) e movimentos bastante comprometidos, 

não pode  sair correndo sozinho, porém, pode ter sua cadeira empurrada por um colega ou pela 

professora e tudo se transformar numa grande festa. O sentido das práticas inclusivas está em 

oferecer vivências, permitindo experiências diversas, independente da limitação. 

 

Considerações finais 

 

Encaminhando  a finalização desse relato, saliento que ao longo desse processo de mudança,  

busquei me orientar e seguir o que diz na Declaração de Salamanca, em relação a ter um olhar atento 

e individualizado para atingir as metas traçadas em cada Plano Educacional Individualizado.   

 Por meio das pesquisas que realizei e das orientações que recebi da CEB, consegui mudar 

minha prática pedagógica, adequando as singularidades do AEE e, sobretudo, as características das 

crianças sob minha responsabilidade.  

Ser responsável pela aprendizagem de crianças significa ter em mãos uma tarefa complexa 

que, para ser realizada com sucesso, exige dedicação e amor pelo trabalho docente, além de uma 

bagagem ampla de conhecimento, que constitui a base primordial para toda prática eficiente e, 

sobretudo, significativa. 

A inclusão como princípio que embasa a prática educativa, deve promover mudanças na 

cultura escolar, combatendo a ideia de adaptabilidade do aluno, ou seja, de que apenas esse deveria 

se transformar para se adequar às exigências da escola. É preciso mudar olhares, mudar posturas. É 

preciso ver o aluno como um sujeito dotado de possibilidades. É preciso incluir a família nesse 

processo de inclusão. É preciso, sem dúvida, focar nas potencialidades, acreditando no ser humano. 

 

Referência 

 

UNESCO. Declaração de Salamanca, de 1994. Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf>. Acesso em: agosto/2019 
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Capítulo 16 

 

PROJETO "CANTE E ENCANTE COM VINICIUS DE MORAES" - RELATO  DAS 

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS NO AEE 

 

Glória Sara Diaz 

                        

Introdução  

A escrita de um relato tem por objetivo registrar alguma situação, nesse caso específico, as 

possibilidades pedagógicas no Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir da nossa 

experiência recente nessa modalidade. Acreditamos que tal escrita poderá ajudar outros professores 

em suas práticas, pois embora existam diferentes realidades, os desafios podem assemelhar-se. Por 

isso, aceitamos o desafio de registrar, sistematizar e divulgar as ações realizadas no AEE, no Centro 

Municipal de Educação Especial Leandro Rolon Romero, em Porto Murtinho, MS.  

Quanto a organização desse relato, num primeiro momento, diremos um pouco sobre nós, 

apresentando aspectos importantes sobre formação e atuação profissional.  

Em seguida, falaremos sobre o desafio de assumir a docência na Educação Especial, 

experiência inédita em nossa vida. 

Por fim, teceremos algumas considerações sobre as possibilidades pedagógicas, tendo como 

referência o projeto "Cante e encante com Vinicius de Moraes, desenvolvido com duas turmas de 

alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado, cuja faixa etária é bastante 

variada. 

 

Trajetória de formação e atuação 

 

Iniciamos esse tópico expondo nossa trajetória de formação e atuação profissional, 

considerando que são mais de 25 anos na educação. Cursamos Magistério e atualmente estamos 

finalizando o curso de Pedagogia.   

Quanto a experiência docente nesse longo período, passamos por várias etapas – Educação 

Infantil, Alfabetização, Ensino fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA), todas nos 

fizeram aprender e crescer profissionalmente, pois a vida é um aprendizado constante. No entanto, 

diante de tantas vivências, encontramos na atuação com as crianças pequenas o nosso lugar de 

pertença, ou seja, a Educação Infantil nos cativou.  
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 Embora tenha encontrado minha essência docente na Educação Infantil, trabalhando numa 

creche com crianças na faixa etária de 2 anos de idade, no ano de 2019, fomos surpreendidas com 

um convite muito especial – exercer a docência no Centro Municipal de Educação Especial Leandro 

Rolon Romero.  

Num primeiro momento, a dúvida... Dúvida essa que durou poucos segundos, pois uma de 

nossas características é sempre estar aberta as novidades. Assim, o que se colocou como um desafio, 

transformou-se numa possibilidade única de ampliarmos o olhar, vivenciando uma realidade 

diferenciada e não menos importante no contexto educacional. 

 Refletindo sobre nossa trajetória docente, foi possível ver um caminhar repleto de 

ineditismos, de busca por melhorias, de mudanças de rotas...  Acreditamos nesse exercício de 

reflexão, pois o mesmo sempre nos permitiu rever práticas, modificando posturas quando necessário.  

Diante o exposto, aceitamos o desafio da docência no AEE confiantes no enriquecimento 

humano e profissional que teríamos, bem como vislumbrando a oportunidade de compartilhar um 

pouco de tudo o que sabemos a partir das incursões teóricas e dos anos de ação docente.  

 Desafios sempre nos reservam descobertas, ora boas, ora ruins... Abraçamos a oportunidade 

cientes dos possíveis obstáculos  - dado o desconhecido -, mas seguros dos saberes que estavam por 

vir.  

 

Desafio aceito, e agora? 

 

 O ano letivo de 2019 começou e com ele a oportunidade de exercer a docência num espaço 

diferenciado. Incertezas, dúvidas, apreensão, insegurança marcaram os primeiros dias, sobretudo 

porque não conhecíamos as especificidades do Atendimento Educacional Especializado, o qual 

difere das aulas numa sala de aula comum e também não pode ser confundido com reforço escolar, 

como ocorre erroneamente e com bastante frequência.  

A inquietação inicial cedeu lugar ao desejo de promover a mudança, oportunizando aos 

alunos atividades diferenciadas, permeadas pela afetividade e pela empatia, focando as competências 

socioemocionais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A insegurança revelava-se nos 

planejamentos, pois nossa prática baseava-se nos conteúdos presentes na estrutura curricular, ou seja, 

não havia até então, uma olhar para as diferenças. 

Com apoio da coordenação da instituição e da coordenadora de Inclusão, vinculada a 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED), fomos compreendendo as particularidades do AEE e, 

aos poucos, modificamos nossas metodologias.  
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Se no começo focávamos no registro escrito, no decorrer dos dias, passamos a observar o 

processo, considerando a individualidade de cada aluno, a partir da bagagem de experiências trazida 

para o espaço educacional. 

Esses alunos totalizavam 8, sendo divididos em duas turmas, com dois atendimentos de 4 

horas cada, semanalmente. Eram alunos na faixa etária dos 6 aos 15 anos de idade, com deficiências 

que variavam entre Síndrome de Down, Paralisia Cerebral, Transtorno do Espectro Autista e 

Deficiência Intelectual. Para além dos diagnósticos, o que tentamos ver em cada um deles foram as 

possibilidades de desenvolvimento, ou seja, nosso foco não estava na limitação, mas naquilo que eles 

poderiam conquistar a partir da nossa mediação.  

Diante desse olhar é que organizamos nosso planejamento e definimos todas as ações que 

foram desenvolvidas durante os dois semestres letivos, entre os quais o projeto “Cante e encante com 

Vinicius de Moraes”, estruturado para oportunizar vivências sensoriais, musicais e poéticas a partir 

das poesias desse ilustre poeta.  

 

Um projeto, muitas possibilidades 

 

Considerando o trabalho por meio de projeto uma forma dinâmica de organizar o fazer 

docente e acompanhar o desenvolvimento dos alunos, a partir do que nos propomos a alcançar, 

elaboramos a proposta “Cante e encante com Vinicius de Moraes”, cujo objetivo foi oportunizar aos 

alunos do AEE, o acesso ao universo literário de Vinicius de Moraes, mobilizado pela poesia, 

música, teatro e dança. 

As etapas do projeto permitiram ações lúdicas e enriquecedoras, contribuindo para o 

desenvolvimento integral de cada um.  Escolhemos 6 poemas e iniciamos as atividades, 

contemplando habilidades cognitivas, afetivas, motoras e sociais, por meio de estratégias 

diversificadas de apresentação, execução e registro das aprendizagens. 

Os poemas foram trabalhados pelo viés lúdico, não tendo importância o grau de 

comprometimento cognitivo da criança, pois o foco esteve nas possibilidades de descobertas 

criativas propiciadas pelo enredo e pela graciosidade melódica. 

No decorrer das ações, surgiram incertezas e  certa insegura, pois tudo ainda era muito novo.  

Nesses momentos, a presença efetiva da coordenadora de inclusão,  por meio de reuniões na 

instituição e envio de sugestões via aplicativo, facilitaram o percurso e nos fizeram vislumbrar novas 

perspectivas pedagógicas.  
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As técnicas e os recursos se modificaram a medida que ampliamos nosso conhecimento sobre 

o AEE e voltamos um olhar mais cuidadoso para cada aluno.  Assim,  de forma gradativa e sólida, os 

obstáculos foram superados e os avanços desvelados nas produções e ações criativas de cada aluno.  

Abaixo, apresentamos alguns registros das produções feitas até o fechamento desse relato, as 

quais mostram ações do Projeto e outras surgidas a partir dele. 

 

Imagens 1, 2 e 3 – Poesia Girassol 

          ́ 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagens 4, 5 e 6 – Estratégias variadas e diversão garantida 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagens 7 e 8 – Exploração sensorial e desenvolvimento de habilidades 

  

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 9 – Rodas literárias e lúdicas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Considerações finais 

A escrita desse relato nos permitiu recordar muitas experiências desses vinte e tantos anos de 

atuação docente, porém, para além de um rememorar simples, tivemos a oportunidade de refletir 

sobre nossa prática, sobretudo acerca das possibilidades pedagógicas quando se recebe um desafio 

como o nosso, a docência no Atendimento Educacional Especializado. 

 Superada a fase do medo, apoiada em nossos conhecimentos teóricos e empíricos e tendo 

orientação adequada da SEMED, conseguimos delinear ações pedagógicas focadas no 

desenvolvimento integral dos alunos sob nossa responsabilidade, tendo como base as premissas 

contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que nos permitiu mudar olhares 

e posturas ao longo desse ano em decorrências das formações continuadas sobre o Currículo de MS. 

Cabe ressaltar que o trabalho por meio de projetos demandou escuta e envolvimento intenso e 

próximo com as turmas, com as quais partilhamos situações de aprendizagem e efetiva participação. 

O trabalho com projeto também revelou-se aliado nesse processo de aprendizagem mútua ao 

criar espaço para a expressão das múltiplas linguagens, ou seja, de forma lúdica, despertamos a 

curiosidade e o interesse das turmas e, gradativamente, trabalhamos habilidades cognitivas, 

sensoriais, motoras, afetivas e sociais.  

Assim, diante da diversidade de características dos alunos e da nossa atuação, repensamos 

nosso fazer docente, experimentamos metodologias variadas, questionamos práticas e 

compartilhamos conhecimentos. 

Finalizando essa escrita, fica a certeza de como evoluímos como pessoa e profissional, 

favorecendo o protagonismo de cada aluno no cenário do Atendimento Educacional Especializado, 

no CMEE e fortalecendo nossa escolha pela docência. 
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Capítulo 17 

 

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADOPARA ALUNOS DA EJA 

 

Tatiane Carvalho 

 

Introdução 

 

Desde a homologação da Constituição Federal em 1988, as pessoas com deficiência têm seus 

direitos assegurados, entre os quais o acesso à educação e ao Atendimento Educacional 

Especializado, sendo dever do Estado prover as oportunidades. Inicialmente, as propostas eram 

segregacionistas, uma vez que esse público estava no espaço escolar, mas não era de fato incluso, 

pois existiam as Salas Especiais, destinadas apenas às pessoas com deficiência. A proposta da 

inclusão escolar é algo mais recente e enfatiza que os sistemas de ensino devem respeitar e atender às 

necessidades das pessoas com deficiência na classe regular, para tanto, as escolas dispõem de 

serviços, recursos e estratégias, tais como as salas de recursos, a flexibilização curricular, as 

Tecnologias Assistivas e o Apoio Educacional Especializado, numa tentativa de garantir não 

somente o acesso, mas a permanência das pessoas com necessidades especiais no contexto escolar. 

Logo, a inclusão escolar da pessoa com deficiência é uma temática em constante debate no 

Brasil e no mundo, dado o desafio da Educação Especial no que se refere o acesso, a permanência, as 

questões de infraestrutura, a formação e a atuação docente. Diante dessas problemáticas e da nossa 

experiência profissional no Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizamos uma pesquisa exploratória, a partir da perspectiva 

do estudo de caso, tendo como objetivo relatar as práticas pedagógicas que desenvolvemos no 

município de Porto Murtinho, MS.  

 Os jovens e adultos com deficiência demandam do profissional que trabalha na rede de 

educação um olhar sensibilizado, complacente e adaptador acerca das atividades e convivência 

social. É preciso ressaltar que cada deficiência possui suas peculiaridades e singularidades, mas isso 

não torna o aluno um ser inativo, ele pode, assim como os demais, desenvolver habilidades em sala 

de aula e fora dela.  

A necessidade de quebra de barreiras para um trabalho colaborativo é primordial e pode 

ajudar a mudar estigmas. O professor da sala regular, muitas vezes não entende a inclusão escolar, e 
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sua dificuldade de acolher o aluno é evidente, marca da descrença e reflexo de uma cultura de que a 

escola não é para ele. (BEDAQUE, 2014). Esse autor ainda  afirma que as condições singulares de 

cada escola e os contextos vivenciados pelos educadores os desafiam a se reorganizarem, a mudarem 

concepções, posturas e a promoverem ações pedagógicas que permitam criar e recriar o modelo 

educativo escolar, considerando todas as possibilidades de ser e de aprender de seus alunos.  

Portanto, a interação do professor do AEE e do professor de sala regular requer ações em 

conjunto, tendo como elemento essencial a criatividade na perspectiva de um trabalho coletivo 

consciente. Sendo assim, as trocas de saberes acontecerão naturalmente através das diversas 

linguagens, sejam elas: oral, corporal, gestual ou musical; retratando a realidade de cada um.  

 

 

Caracterização do Atendimento Educacional Especializado  

 

A política educacional brasileira prevê nas escolas regulares o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), constituindo uma base para que a educação inclusiva ocorra de fato em nosso 

país. Um dos fatores de grande importância para a obtenção deste objetivo é o um trabalho conjunto 

entre professores do Atendimento Educacional Especializado e professores da sala regular. Segundo 

Fávero, Pantoja e Mantoan (2007), o AEE, apresentou duas facetas o longo da história: a) escolas 

especiais ou especializadas, voltadas apenas para pessoas com deficiência, as quais ofertavam da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental. Essas substituíam absolutamente o acesso a uma escola 

regular de ensino; b) Educação Especial defendida pelos movimentos que apoiam a inclusão escolar. 

Ou seja, a garantia de acesso, num mesmo espaço escolar, aos alunos com e sem deficiência.  

O AEE, de acordo com o Artigo 1º da Resolução nº 4/2009, é aquele “[...] ofertado nas salas 

de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.”  

O objetivo principal do Atendimento Educacional Especializado é o de identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação do aluno, considerando as necessidades específicas de cada um. Logo, as atividades 

desenvolvidas no AEE devem ser diferenciadas daquelas realizadas na sala de aula comum. 

No AEE, o professor trabalhará as reais necessidades do aluno, respeitando seu ritmo de 

aprendizagem com vistas a desenvolver  a autonomia gradual, sobretudo na realização das atividades 

da vida diária (AVD).  

Sabendo que o aluno com deficiência demanda práticas pedagógicas diferenciadas, compete a 

gestão educacional organizar os espaços físicos, prover os mobiliários adaptados e os recursos 
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assistivos e, em parceria com a equipe escolar, subsidiar a produção de recursos alternativos e 

materiais pedagógicos capazes de atender de forma satisfatória o público da Educação Especial.  

Do professor que atua no AEE, espera-se que seja dinâmico e criativo, pois será um 

incentivador das habilidades e competências individuais, com vistas a conseguir avanços no processo  

ensino-aprendizagem.   

Esse Atendimento Educacional Especializado, é previsto pela Política de Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva (2008) em todas as etapas e modalidades de ensino. Portanto, a 

Educação de Jovens e Adultos, público dessa pesquisa exploratória, está compreendida no referido 

documento do Ministério da Educação (MEC). Ou seja, o aluno com deficiência frequente na EJA, 

deve receber Atendimento Educacional Especializado, com vistas a garantia da  inclusão plena. 

Neste caso, o foco do trabalho pedagógico está nas atividades da vida diária, autonomia, autocuidado 

e  profissionalização.  

Ressaltamos que o AEE não deve ser confundido com o reforço escolar, nem com o 

atendimento clínico, devendo ser organizado de forma que responda as necessidades dos alunos e 

com práticas que respeitem e valorizem as diferenças humanas. Reafirmamos o caráter pedagógico 

desse atendimento, cujo objetivo é suprir a necessidade do aluno, a fim de assegurar o direito de 

acesso a recursos que possam potencializar suas capacidades e promover o seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos: um olhar para o aluno com deficiência 

 

Sabemos que muitos jovens e adultos com deficiência são hoje uma ampla parcela da 

população de analfabetos no mundo porque não tiveram oportunidades de acesso à educação na 

idade apropriada. Tal situação reflete o longo período de reclusão  e isolamento a que eram 

submetidos dada a falta de conhecimento das famílias sobre as patologias e também a inexistência 

ou precariedade dos atendimentos institucionalizados.  

Contudo, observamos que, desde a publicação da Declaração de Salamanca em 1994, 

desencadeou-se um processo mundial de mudanças nas políticas públicas com vistas a garantir o 

direito à educação e a profissionalização das pessoas com deficiência.  

Nessa mesma lógica, o sistema educacional brasileiro também passa por consideráveis 

transformações há alguns anos. Acompanhamos uma crescente modificação acerca do 

entendimento da necessária inserção das pessoas com necessidades especiais em todos os 

segmentos da sociedade, logo, nas escolas. 
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 Há uns 20 anos atrás tínhamos as salas dos “excepcionais”, espaços em que eram atendidas 

apenas as crianças com deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Essas crianças estavam no 

espaço escolar, mas havia um enorme distanciamento do que hoje entendemos como inclusão. 

Eram segregadas e viviam situações de humilhações constantes. A partir da proposta de inclusão 

das pessoas com deficiência no sistema regular de ensino, vivemos um tempo de mudanças que 

refletem o compromisso com uma política de inclusão de abrangência social.  

A Constituição Federal de 1988, estabelece no artigo 208  que o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 

anos de idade, assegurada a oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria, os quais serão atendidos nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), usufruindo 

de todas as demais prerrogativas legais, inclusive a oferta de AEE. 

Dada as mudanças já anunciadas e a inserção crescente das pessoas com deficiência em 

todos os espaços, tem sido comum as solicitações de matrícula dessas também na modalidade EJA, 

com a  garantia do Atendimento Educacional Especializado. Segundo o Parecer CNE/CBE 

11/2000 (BRASIL, 2000), a EJA “[...] representa uma dívida social não reparada para com os que 

não tiveram acesso e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora 

dela.”Perante essas condições, o documento enfatiza as funções da EJA, definindo-as como 

reparadora, equalizadora e qualificadora. 

Ademais, a oferta da EJA para pessoas com deficiência constitui-se um campo inclusivo e 

acolhedor para um público que viveu as margens por tanto tempo, tendo seus direitos negados 

pelos órgãos públicos e até mesmo famílias, conforme registram diversas obras que versam sobre a 

questão. 

Diante do exposto, cabe ressaltar que a obrigação familiar para facilitar o acesso do 

estudante ao espaço escolar é solidária a do Estado, ou seja, compete a família realizar a matrícula, 

colaborar com a inserção escolar e acompanhar o processo educacional.  

Outro ponto que precisa ser considerado nessa incursão teórica, refere-se a diferenciação da 

função escolar das práticas de assistência social, saúde e terapias. Ao sistema educacional, 

compete garantir aos alunos com deficiência as condições de participação e aprendizagem. Neste 

contexto, a educação especial é definida como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, integrando a proposta político pedagógica da escola e, portanto a EJA. 

A partir desse prenúncio teórico e em nossa atuação docente, buscaremos relatar e refletir 

sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas no Centro Municipal de Educação Especial Leandro 

Rolon Romero, situado no município de Porto Murtinho, MS. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10650040/artigo-208-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Práticas pedagógicas do AEE com alunos da EJA 

 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 

necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação 

inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola 

na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas 

educacionais inclusivos, a organização de escolas passa a ser repensada, implicando mudanças 

estruturais e culturais para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. 

A proposta de Atendimento Educacional Especializado no Centro Municipal de Educação 

Especial Leandro Rolon Romero, fundamenta-se na Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2014), que estabelece uma nova concepção de 

educação especial de natureza complementar e/ou suplementar ao ensino comum. 

Com base nessa concepção, as práticas pedagógicas visam oportunizar vivências 

diferenciadas, sendo a heterogeneidade da turma um fator positivo dada a necessidade de valorização 

dos alunos, suas experiências sociais e culturais.  

Não há, portanto, uma “receita pronta” ou técnicas revolucionárias que consigam anular as 

dificuldades nesse contexto educativo, porém, é possível ressignificar estratégias e metodologias  a 

partir de mudanças de posturas e um novo olhar acerca das potencialidades das pessoas com 

deficiência. 

Os alunos com necessidades especiais na modalidade de EJA são atendidos no Centro 

Municipal de Educação Especial Leandro Rolon Romero, no período vespertino, de segunda a 

quinta-feira. São alunos  provenientes de bairros periféricos da cidade e até mesmo da área rural.   

Nessa sala, o grupo de alunos tem características bastante particulares, fato que merece 

atenção da equipe no sentido de valorizar as experiências de cada um advindas de cada um, de cada 

família. Esses alunos chegam à escola com um saber próprio, elaborado de acordo com a sua 

vivência nas relações sociais no seu dia a dia.  

Atualmente são atendidos alunos na faixa etária de 17  a 45 anos, que passaram ou não pelo 

ensino regular. A turma está composta por um total de 13 alunos, sendo 4 meninas e 9 meninos, com 

diagnóstico de deficiência Intelectual e/ou múltiplas deficiências. Parte considerável desses alunos é 

oriunda de famílias em situação de vulnerabilidade social e, em consequência disso, submetida às 

fragilidades das políticas públicas.  

Os conteúdos trabalhados estiveram voltados à aquisição da leitura e da escrita dentro da 

disciplina de Língua Portuguesa, visando  o desenvolvimento da comunicação verbal como forma de 
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organização do pensamento, reconhecimento de letras, leitura de sílabas simples, palavras, pequenos 

textos e confecção de livros. 

Em Matemática, trabalhamos  sequências numéricas, cálculos simples, problemas de lógica e 

quantidades.  As atividades despertaram o interesse dos alunos e a motivação pela resolução de 

problemas de raciocínio lógico, aprimorando seus conhecimentos matemáticos. Cabe ressaltar que a 

prática pauta-se na utilização de  jogos, tais como dominó, memória, jogo dos pontinhos, entre 

outros. Por meio dos jogos desenvolvemos habilidades envolvendo as quatro operações básicas com 

números inteiros e o raciocínio lógico.  

As Atividades da Vida Diária (AVDs) - conjunto de atividades que visam o desenvolvimento 

pessoal e social nos múltiplos afazeres do cotidiano, tendo em vista a independência, autonomia e 

convivência social do educando com deficiência – também foram treinadas por meio de situações 

simples e oportunizadas durante as aulas.   

 

Caminhos metodológicos e algumas análises 

 

A investigação teve como referência metodológica a pesquisa exploratória, a partir da 

perspectiva do Estudo de Caso, ou seja, ou seja, o estudo de uma realidade local e suas 

especificidades. Num primeiro momento buscamos reconhecer as especificidades do Atendimento 

Educacional Especializado e da Educação de Jovens e Adultos no que se refere aos documentos 

norteadores. 

A partir dos subsídios teóricos, definimos o Estudo de Caso - método qualitativo que consiste 

numa forma de aprofundar conhecimentos sobre uma prática específica – para nortear a coleta de 

dados. Esse método colabora com nossa intenção de pesquisa, pois se destina a investigar um 

fenômeno contemporâneo, partindo do contexto real.  

Diante essa escolha, passamos a registrar nossas ações por meio de anotações no Diário de 

bordo e fotografias das práticas desenvolvidas ao longo do ano. Para essa escrita apresentamos um 

compilado desse acervo, o qual possibilita reflexões consistentes sobre o Atendimento Educacional 

Especializado ofertado para os alunos da Educação de Jovens e Adultos matriculados no Centro 

Municipal de Educação Especial. 
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Imagens 1 e 2- Alunos trabalhando com o alfabeto móvel e colagens 

          

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagens 3 e 4 - Jogo da memória, adição e subtração 

  

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Imagens 5 e 6 - Jogo da memória, adição e subtração 
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Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Considerações finais 

 

Nesta escrita apresentamos e refletimos sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas no 

Atendimento Educacional Especializado para o publico atendido na EJA, no Centro Municipal de 

Educação Especial Leandro Rolon Romero, em Porto Murtinho, MS.  

Como vimos ao longo do texto, o objetivo principal do AEE é identificação, elaboração e 

organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a efetiva 

participação dos alunos, considerando as necessidades específicas de cada um. Assim, as atividades 

que desenvolvemos foram  diferenciadas e focadas no alcance de metas a pequeno, médio e longo 

prazo no decorrer do ano letivo de 2019.  

Partindo da premissa de que os alunos só aprendem aquilo que vivem concretamente, 

organizamos atividades que possibilitarem o manuseio e a exploração sensorial como meios para 

desenvolver habilidades cognitivas, afetivas, motoras e sociais, necessárias para o pleno 

desenvolvimento do ser humano.  

Possibilitamos a eles suas próprias descobertas, por meio da manipulação de objetos e 

texturas, bem como pela exploração do ambiente físico-social. Para isso foram oportunizadas 

situações referentes à alimentação, higiene pessoal, saúde, vestuário, segurança e atividades 

domésticas, tais como preparo de receitas e outras.  
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Diante deste estudo, podemos constatar que os alunos atendidos pelo AEE, têm muito mais 

possibilidade de aprender, o que é diferente da sala comum, eliminando as barreiras existentes em 

sua deficiência.
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Capítulo 18 

 

O DESPERTAR PARA INCLUSÃO SOB UMA NOVA PERSPECTIVA DA ESCOLA 

MUNICIPAL CLÁUDIO DE OLIVEIRA 

 

Alessandro Luiz Pereira e colaboradores da E.M.Cláudio de Oliveira 

 

Algumas considerações 

 Este relato de experiência é fruto da participação da comunidade escolar da Escola 

Municipal Cláudio de Oliveira, através do projeto “Escola Aberta”,  tendo como objetivo resgatar a 

autoestima, apoiar as equipes de trabalho, reduzir a violência escolar, melhorar a produção escolar, 

garantir a permanência dos alunos na escola reduzindo a evasão e garantindo a  permanência do 

acesso e a aprendizagem efetiva dos alunos.  

A escrita tem por objetivo expor reflexões acerca das formas organizativas do trabalho 

pedagógico propostas para as crianças e adolescentes com deficiência, inclusas na Escola Municipal 

Cláudio de Oliveira, situada em  Porto Murtinho, MS.  

Para tanto, como ponto de partida é fundamental dizer que o redimensionamento das práticas 

pedagógicas e do fazer docente são expressões da organização profissional, diante as condições 

ofertadas, também perante o conhecimento e leitura de mundo, bem como a postura frente as 

adversidades.  

Para fazer tal reflexão, consideramos fundamental estabelecer um estudo amparado por 

Fairclough (2001), que nos levou a compreender os discursos políticos na sua relação com as 

mudanças sociais, percebendo as “novas realidades” que são propostas a partir de significações 

amplas e capazes de fazer a ação e a reflexão durante todo o processo. 

Para Mendes (2010), a política de inclusão escolar nacional tem apresentado algumas 

dificuldades em sua organização, porque tem se ignorado sistematicamente a literatura nacional e 

internacional, e às vezes, até mesmo, o que prescreve a legislação brasileira sobre a escolarização de 

alunos com necessidades especiais. Por assim dizer, na escola Cláudio de Oliveira o começo não foi 

diferente, ficando visíveis as dificuldades, sobretudo as que centravam-se nesses três eixos: 
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Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos Multifuncionais, avaliação dos 

estudantes com limitação e formação de professores.  

Tais eixos são também objetos de uma pesquisa desenvolvida pelo Observatório Nacional de 

Educação Especial (ONEESP), que tem como foco a produção de estudos integrados sobre políticas 

e práticas direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade brasileira. O referido grupo, 

composto por pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí, SC, contribui para a nossa 

compreensão acerca das questões amplas que embasam tal temática e nos permitem refletir sobre os 

direcionamentos na Rede Municipal de Ensino (REME) de Porto Murtinho, especialmente na escola 

Cláudio de Oliveira. 

Amparando as tecituras em leituras a partir de Ball e Bowe (1992), que consideram a 

formação e o discurso político como centrais nas discussões, buscamos  apresentar reflexões a 

respeito das práticas pedagógicas voltadas ao atendimento dos alunos inclusos e a adequação dos 

espaços para atendê-los,  concordando com  Garcia (2011),  ao manifestar que o modelo de 

Educação Especial, como uma ação pedagógica colaborativa entre professores da sala de aula regular 

e da Sala de Recursos, nas turmas de 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, exige um profissional 

diferenciado, preocupado com as finalidades da educação básica e que se volte para um estudo do 

campo pedagógico. 

 

A experiência da Escola Municipal Cláudio de Oliveira 

 

A Escola Municipal Cláudio de Oliveira, através da gestão administrativa, pedagógica e dos 

familiares dos alunos em situação de inclusão, buscou estabelecer mudanças pedagógicas centrando 

a inovação educacional na melhoria de métodos, técnicas e projetos, rompendo com paradigmas e 

reformulando o fazer docente, a infraestrutura da instituição, as relações escolares, as posturas 

profissionais, os tempos e os espaços onde se processa a educação do aluno e, ainda, os rituais que 

deram concretude aos conteúdos intelectuais e formativos previstos no Projeto Político Pedagógico 

da escola. 

Nessa perspectiva, Arroyo (2001), contribui com a reflexão de que é preciso mudar essa 

tradição onde compreendemos  “colocar o foco onde acontece a educação” em múltiplos e diversos 

locais.  Já para Garcia (2011), a educação precisa ser disseminada no campo social, “[...] a fim de 

que as experiências possam ser trocadas em um processo criativo de mútua realimentação”. Desta 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

225 
 

forma, compreendemos que dar voz aqueles que passam pelo processo de inclusão é buscar  romper  

os paradigmas  postos, mudando as atitudes  com vistas a atender o aluno e oportunizar 

aprendizagens significativas.  

Diante dessa percepção, construímos nossas práticas a partir de metodologias e estratégias 

variadas – grupo de dança, teatro, fanfarra, Atendimento Educacional Especializado, apoio escolar e 

adequação dos ambientes de acordo com as demandas do público atendido  -  as quais direcionaram 

os caminhos, permitiram mudanças de rotas e contribuíram significativamente para os resultados que 

alcançamos em termos de aprendizagens, funcionalidade nas atividades da vida diária e habilidades 

educacionais e competências socioemocionais.  Além disso, o destaque da escola em eventos e 

concursos realizados pela Secretaria Municipal de Educação e, sobretudo, a visibilidade da escola 

quanto ao sucesso nas práticas inclusivas.  

Abaixo, algumas imagens que ilustram as práticas inclusivas a partir de estratégias e 

metodologias diferenciadas. 

 

Imagem 1 – Apresentação teatral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo SEMED 
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Imagem 2 – Atores  

 

Fonte: Acervo SEMED. 

 

Imagem 3 – Inclusão na fanfarra 

 

Fonte: Acervo SEMED. 
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Imagens 4 e 5 – Atividades na Sala de Recursos 

 

Fonte: Acervo SEMED. 

 

Imagem 6 – Destaque no município 

 

Fonte: Acervo SEMED. 
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Algumas análises 

 

Com esta escrita, não só buscamos demarcar os avanços recentes apresentados em estudos 

sobre os desafios de promover a inclusão dos alunos com deficiência no espaço escolar, mas mostrar 

algumas opções a partir da viabilização de práticas diversas, as quais não demandam grandes 

mudanças, mas sutis modificações no cotidiano escolar.  

Com essas tênues transformações no fazer  pedagógico, observamos avanços gradativos em 

relação a mudança de posturas e, especialmente,  um engajamento coletiva com o desenvolvimento 

integral de todos os alunos inclusos.  

 Partindo do pressuposto de que o atual momento de estudo sobre a escola carece de 

explicações micro sociais para avançar no conhecimento das questões concretas e teóricas que  se 

coloca sobre ela, ao buscar reconstruir processos e relações que permeiam a experiência escolar do 

dia-a-dia, optamos pelo estudo no/do cotidiano da Escola Municipal Cláudio de Oliveira, o que nos 

permitiu conhecer a escola e sua clientela com mais proximidade. 

 A seleção e análise de apenas uma das escolas da rede pública municipal, como lócus de 

investigação, por considerar que o estudo no/do cotidiano educacional exige uma convivência 

significativa no campo da compreensão e essa tarefa absorve um longo tempo de dedicação, tempo 

esse que não teríamos para o compartilhamento desse texto. 

Portanto, a partir do recorte definido – escola Cláudio de Oliveira – o contato direto com essa 

realidade escolar, nos possibilitou compreender, com mais clareza, o papel e a atuação de cada 

componente do processo educacional, percebendo as forças que estimulam ou impedem o 

relacionamento e a interação dos sujeitos entre si, bem como reconhecer as estruturas de poder e a 

maneira como se organiza a instituição.  

A vida cotidiana não deve ser traduzida por meio de explicações gerais a respeito de sua 

dinâmica e escorregadia riqueza. Organizar e traduzir em linguagem compreensível o que nela 

ocorre tem sido um desafio para os pesquisadores e estudiosos das mais diversas áreas. Alves, 

(2001), diz que: 

Observa-se tentativa de selecionar e organizar, sistematizar e analisar, ordenar e 

explicar, de modo compreensível, dados complexos, inter-relacionados, misturados 

e articulados, muitas vezes, de modo incompreensível.  
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Geertz (1989), nos orienta que procurar estudar o cotidiano é “[...] estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e 

assim por diante”. Ambos constituem os instrumentos viáveis para que possamos compreender  os 

dados observados  no dia-a-dia da Escola Municipal Cláudio de Oliveira e nos permite a fazer 

reflexões acerca do processo de inclusão no referido espaço.  

A inclusão, na visão do próprio pesquisador, em oposição ao distanciamento proposto pela 

teoria positivista, é considerada como fundamental para delimitar o ponto de partida para propor a 

análise dos fatos  observados. Assim, torna-se indispensável a associação de técnicas de observação 

participante com entrevistas não diretivas, análise documental e observação do cotidiano escolar.  

O diário de campo se revelou uma ferramenta fundamental, pois nos permitiu tornar presente 

e palpável o que foi observado minuciosamente. A nossa reflexão e análises demonstrou que a 

proposta de educação vigente ainda não oferece e nem garante condições satisfatórias para ser 

considerada efetivamente inclusiva, contudo,  caminha a passos largos para a consolidação dessa 

meta.  

Mazzota (1994) e outros estudiosos, contribuíram com  o fato de nos levar a compreender  

que a política de integração escolar vivenciada na prática, não funciona porque, entre outros fatores, 

o professor regente  ainda não está preparado para receber o aluno com deficiência. Desta forma, 

para considerar uma proposta de escola inclusiva, de acordo com o amparo literário e legal, é pré-

requisito que os professores sejam efetivamente capacitados para transformar suas práticas 

educativas, sendo capazes de  romper com os paradigmas até então postos. 

 Glat (1998), é de opinião que a inclusão total pode ser considerada uma utopia que, como 

toda utopia, tem “seu valor simbólico e um investimento afetivo que deve ser alimentado”. A 

sociedade inclusiva, para a autora, “é a utopia de um mundo perfeito”, semelhante, segundo ela, à 

utopia do socialismo: “de cada um. Ferreira (1993), referindo-se à questão da integração, chama a 

atenção para o fato de que, por ser considerada uma proposta politicamente correta, investe-se mais 

esforço em sua justificação do que em sua aplicação prática fazendo um contra ponto a  Glat (1998), 

o qual  acredita que, com a questão da inclusão, acontece o mesmo, ou  seja, passamos mais tempo 

falando e escrevendo sobre inclusão, discutindo a Declaração de Salamanca, do que pesquisando e 

experimentando formas alternativas de adaptá-la e implementá-la de fato nos espaços escolares.  

A implantação da política de inclusão escolar, conforme constatamos a partir de conversa 

com os professores vem acontecendo de forma gradativa na instituição. Eles concordam que 

atualmente vivenciamos mudanças consideráveis, por outro lado, compreendem que, de maneira 
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geral, os professor ainda são despreparados e sentem-se amedrontados quando se deparam com um 

aluno em situação de inclusão.  

Diante desse medo, muitos docentes acabaram agindo de maneira muito  solitária, não 

procurando acompanhamento e nem orientação acerca do processo ensino-aprendizagem dos alunos, 

logo, da prática pedagógica. Muitos, preocuparam-se apenas com os registros escolares exigidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, por meio  da Coordenadoria de Inclusão, que atuou na tentativa 

de diminuir distâncias entre a teoria e a prática, bem como na oferta de suporte técnico ao que se 

referiu o encaminhamentos do trabalho pedagógico diante de cada especificidade. Além disso, veio 

dessa Coordenadoria a orientação quanto o preenchimento da Sondagem ou Inventário e do Plano 

Educacional Individualizado (PEI) de cada aluno incluso, das avaliações adaptadas, do currículo 

flexibilizado e elaboração do relatório semestral. 

O envolvimento das famílias no processo educativo revelou, de um lado, sua inserção no 

processo educativo escolar, o que é bastante positivo. Mas, por outro,  evidencia a delegação de uma 

função que, em princípio, caberia a escola.   

No tocante as práticas diferenciadas nas aulas regulares, Sala de Recursos ou atividades extra 

classe, desvelaram nuances que identificam investidas expressivas sobre a presença e participação 

ativa dos alunos inclusos. Houve uma representatividade considerável de alunos inclusos nas aulas 

de música e na fanfarra escolar no ano de 2019. Mesmo com limitações advindas das patologias – 

problemas na fala, baixa visão, limitação motora e outros - a musicalização e o manuseio dos 

instrumentos revelou-se uma possibilidade de inclusão concreta.  

 Inicialmente, observamos resistências de ambas as partes, dada a falta de interação entre 

professores x alunos e alunos x alunos, devido as limitações funcionais presentes. Além disso, os 

professores viam a educação inclusiva como algo distante, ou seja, uma utopia como referenciamos 

anteriormente. 

 

Fanfarra: uma experiência que deu certo 

 

Diante do exposto, optamos por apresentar nessa escrita alguns elementos importantes sobre 

o Projeto “Escola aberta” por meio da iniciativa da Fanfarra escolar. No começo do ano letivo, 

recebemos da SEMED, por meio da Coordenadoria de Inclusão, o Projeto “A diferença é o que nos 
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une”, o qual sugeria o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e lúdico, com vistas ao 

reconhecimento e o respeito às diferenças no espaço escolar.  

Diante desse desafio, delineamos a proposta da Fanfarra escolar,  incluindo os alunos com e 

sem deficiência no projeto, pois queríamos que todos desenvolvessem o sentimento de pertencimento  

à comunidade escolar Cláudio de Oliveira, bem como tivessem a oportunidade de identificar e 

valorizar as potencialidades em si mesmos e nos outros, por meio do aprendizado da música.  

Assim, em parceria com a SEMED, buscamos a construção de caminhos que pudessem nos 

levar a concretização das ações propostas, partindo dos interesses dos alunos, focando nas 

potencialidades cognitivas, motoras, afetivas e sociais de cada um deles, ou seja, o projeto estava 

aberto para os alunos inclusos, contudo, não focaria nas limitações desses.   

A partir dos resultados positivos desse projeto-piloto, outros surgiram em nossa instituição, 

elevando o nome dela no município e na região. Muito rapidamente, as crianças e adolescentes 

despertaram interesse pela música, dança, teatro, literatura e esporte, demonstrando compromisso 

nos ensaios e muita riqueza em suas manifestações artísticas dentro e fora da escola. 

 

Considerações finais 

 

Com a proposta de escola aberta e focada em projetos, começaram a ser pensados com 

acessibilidade, para que os alunos em processo de inclusão realizassem as atividades trabalhando em 

conjunto, para verificar que não existem diferenças e dificuldades em se expressar quando há 

igualdade de acesso e participação. Desse momento em diante, tornou-se visível a participação e o 

engajamento do corpo docente, profissionais sensibilizados com a  causa e comprometidos com a 

mudança.  

Essa mudança de postura resultou na adequação das estratégias pedagógicas e das 

metodologias de atuação docente no ambiente escolar. Também tiveram início algumas mudanças na 

estrutura física do espaço, de modo a atender a demanda em suas prioridades. 

A efetivação do projeto Fanfarra na escola foi apenas o disparador para tantas outras 

possibilidades de ações inclusivas na Escola Municipal Cláudio de Oliveira, tais como: projeto de 

violão, dança, teatro, criação do jardim pedagógico, estruturação da horta escolar, práticas esportivas 
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e demais ações vinculadas ao projeto “A diferença é o que nos une”, e presentes nos planejamentos 

dos professores. 

Como vemos, o despertar para a inclusão na escola foi um processo longo, requerendo tempo 

para a compreensão das questões densas que a embasam e para a sensibilização humana. A partir da  

mudança de postura dos profissionais,  o engajamento foi percebido e solidificou as ações.  

Tais iniciativas despertaram para mudança de atitudes dentro do espaço escolar, resgatando 

também questões profundas que envolvem a formação e a atuação docente,  intrinsecamente ligadas 

a filosofia de vida, política e visão de mundo. 

 Quanto aos frutos desse trabalho, vieram em forma de reconhecimento por parte da 

Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria de Educação Básica, por meio da coordenadora de 

inclusão, comunidade escolar e população Murtinhense.  

Em decorrência das mudanças, a instituição alçou lugar de notoriedade no município e na 

região, recebendo prêmios em eventos e destaque na mídia local.   

Os alunos com e sem deficiência se misturaram de tal forma que, juntos – nas apresentações 

de teatro, dança e música – ultrapassaram barreiras visíveis e invisíveis, conquistando espaço, 

derrubando barreiras, socializando, aprendendo e ensinando num processo contínuo e colaborativo.  

Quanto aos alunos, embora não seja o foco dessa escrita, cabe salientar, a vultosa mudança de 

atitudes ocorrida ao longo do ano letivo de 2019. O esforço deles foi notado em diversas situações 

dentro e fora da sala de aula, por meio de ações cooperativas e solidárias dirigidas aos colegas com 

deficiência 

Por fim, afirmamos que toda a comunidade da Escola Municipal Cláudio de Oliveira, sentiu os 

reflexos das mudanças. Cada pessoa tem uma forma própria de assimilar as vivências, portanto, não 

é possível exigirmos sensibilidade, comprometimento e mudança de atitudes de todos, mas podemos 

dizer que  muitos professores compreenderam seu papel no  favorecimento a equidade e o 

reconhecimento dos alunos inclusos, valorizando as potencialidades e singularidades de cada um, em 

prol de uma sociedade mais justa e respeitosa. 

Diante da experiência neste ano de 2019, a escola buscará através do Executivo Municipal e 

da Secretaria Municipal de Educação, a implantação de Escola de tempo Integral, com vistas a 

atender a demanda dos projetos, em forma de oficinas. Proporcionando  a ampliação dos 

atendimentos tanto na Sala de Recursos - importante conquista desse ano, para a qual dedicaremos 
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outra escrita, em outro momento -, como na continuidade dos projetos acima citados e na criação de 

outros.  

Esperamos dar segmento as ações e projetos, vislumbrando dias mais promissores para todos.   
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Capítulo 19 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESAFIO DOCENTE FRENTE 

AO ALUNO  COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO REGULAR 

 

Cintia Elizabeth Cristaldo Conceição 

 

 

RESUMO 

A prática educativa do professor requer sempre muita atenção, contudo, há uma necessidade de 

compreensão ainda maior quando se tem em sala um aluno com deficiência, no caso dessa escrita, 

reportamos a situação de um aluno com deficiência intelectual, a qual pode ser definida como 

diminuição do cosciente cognitivo, interferindo em maior ou menor grau nas habilidades de 

raciocínio lógico-matermática, resolução de problemas, interpretação, atenção, compreensão de 

ideias abstratas, estabelecimento de relações sociais e obediência às regras, entre outras. Assim, essa 

escrita tem a finalidade de expor os desafios colocados para o professor em atuar num contexto de 

diversidades, ou seja, quando há, na turma regular de ensino, a inserção de criança com deficiência 

intelectual. A partir disso, trazer a cena algumas considerações sobre o processo ensino-

aprendizagem e as intervenções do professor para a efetivação dos avanços. Apresentamos ainda 

uma breve análise do Projeto Político Pedagógico, sobretudo no que se refere ao olhar acerca da  

inclusão e um breve relato sobre a gestão escolar também sobre o tema abordado. Diante das 

observações e análises iniciais possibilitadas por esse estudo podemos perceber que os professores 

buscam recursos e realizam pesquisas para que de fato aconteça a inclusão dos alunos com 

deficiência intelectual no contexto investigado, ou seja, uma escola da rede municipal de educação 

de Porto Murtinho, MS, a qual conta com apoio irrestrito do gestor, responsável por promover ações 

inclusivas, as quais sensibilizam a comunidade e promovem reflexões sobre o tema. 

  

Palavras-Chave:. Desafio docente. Projeto Político Pedagógico. Deficiência Intelectual. 

  

Introdução  

 

Este texto é fruto de nossas observações, vivências e estudos sobre os desafios docentes  no 

tocante as práticas educativas quando se tem aluno incluso, no caso específico dessa pesquisa, aluno 

com deficiência intelectual, regularmente matriculado no Ensino Fundamental, numa escola 

municipal de Porto Murtinho, MS. 
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Ao falarmos de inclusão escolar, não podemos deixar de citar as inúmeras lutas dessas 

pessoas para serem reconhecidas como sujeitos de direitos.  Atualmente, emerge com ênfase na 

sociedade mundial uma discussão sobre a inclusão escolar das crianças com necessidades especiais 

na rede regular. Tais questões estão referendadas nas legislações, visto que há a obrigatoriedade de 

se matricular e acolher as crianças independente da deficiência ou das diferenças. Contudo, 

ressaltamos que apenas isso não é garantia de êxito, visto que esse processo é amplo e desafiador.  

Para que haja efetividade nas ações inclusivas, é fundamental a união de esforços, ou seja, os  

sistemas de ensino e os agentes da educação precisam compreender as especificidades da questão e 

atuar de forma complementar. 

Nesta escrita, especificamente, reportamos uma situação vivenciada em nosso espaço de 

atuação -  o trabalho docente quando se tem um aluno com deficiência intelectual incluso. De forma 

sutil, trazemos algumas possibilidades responsáveis por transformar os desafios diários na promoção 

de boas práticas  educativas. 

Além disso, apresentamos um breve retrospecto histórico sobre  a deficiência intelectual, 

alguns aspectos presentes do Projeto Político Pedagógico da instituição e que reportam a inclusão, 

bem como o empenho da gestão escolar para que a inclusão seja de fato um diferencial da instituição 

escolar. 

  

Considerações sobre deficiência Intelectual 

 

Os alunos que apresentam alguma deficiência, muitas vezes demandam atenção especifica 

dada as condições patológicas. Essas especificidades podem transformar o ambiente educacional, 

exigindo adequações não somente de estrutura, mas de posturas profissionais também.  Segundo a 

UNESCO: 

Os objetivos da Educação Especial destinada às crianças com deficiências mentais, 

sensoriais, motoras ou afetivas são muito similares aos da educação geral, quer 

dizer: possibilitar ao máximo o desenvolvimento individual das aptidões 

intelectuais, escolares e sociais. (UNESCO, 1968, p. 12). 

 

Antigamente a Deficiência intelectual (DI) era chamada de Deficiência mental (DM), e era 

considerada como uma incapacidade de limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual 

e nas suas adaptações. Segundo Paulon (2007) no Documento Subsidiário à Política Nacional de 
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Inclusão, a “[...] Deficiência Mental é a incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto 

no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo expresso em habilidades 

conceituais, sociais e práticas” (PAULON, 2007, p. 13). Quanto as causas mais comuns,  citamos as 

genética, as complicações durante o período da gestação, parto ou pós-natais. 

Nos dias atuais, ainda há dúvida sobre como classificar essa deficiência  - deficiência mental 

(DM) ou deficiência intelectual (DI). Contudo, por meio de modificações da nomenclatura em 

importantes documentos, como a  Declaração de Salamanca, por exemplo, e  associações influentes, 

tais como a  American Association of Mental Retardation (AAMR) para American Asoociation on 

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), hoje o termo correto a ser utilizado “pessoa 

com deficiência intelectual”. Num cenário mais amplo, a nomenclatura “pessoa com deficiência”, é a 

forma correta para abordarmos qualquer individuo que apresente necessidades especiais.  

Segundo Paulon (2007), desde o ano de 1983, alguns avanços relevantes foram realizados 

frente a essa definição e a Deficiência Intelectual passa a ser interpretada como um estado de 

funcionamento, deixando de ser uma expressão individual. 

Vygotsky (1997, p. 104) refere que: 

Para a educação da criança com deficiência intelectual é importante conhecer o 

modo como ela se desenvolve. Não importa a deficiência e a insuficiência em si 

mesmas (ou o defeito), mas a reação de sua personalidade em desenvolvimento no 

enfrentamento das dificuldades decorrentes da deficiência. 

 

Para o autor, o que designa as diferentes estruturas são as experiências vivenciadas pelo 

sujeito e as relações que possui com o meio em que vive e a sua cultura de origem. Com essa visão 

retira-se da deficiência em si as limitações da pessoa com DI, podendo apresentar e se localizar nas 

relações com a sociedade. 

Segundo Honora e Frizanco (2008), existe uma grande variação de capacidades e 

necessidades dos indivíduos com DI, podendo apresentar diferenças em quatro áreas:  

1. Área motora;  

2. Área cognitiva; 

3. Área da comunicação;  

4. Área socioeducacional. 
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Sendo assim, cada qual com a sua especificidade apresenta limitações e potencialidades que 

devem ser observadas de forma individual no contexto escolar para, assim, se delinearem os 

caminhos metodológicos  na atuação docente. 

 

Breve analise do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Cláudio de Oliveira 

 

   Toda instituição escolar tem o seu Projeto Político Pedagógico, documento que define as 

diretrizes, metas e métodos para que a instituição de ensino consiga atingir os objetivos a que se 

propõe. O PPP visa melhorar a capacidade de ensino da escola como uma entidade inserida em uma 

sociedade democrática e de interações políticas. 

O documento deve trazer, em detalhes, todos os objetivos, diretrizes e ações que devem ser 

valorizados durante o processo educativo, fim último da escola. Nesse sentido, precisa expressar 

claramente a síntese das exigências sociais e legais da instituição e os indicadores e expectativas de 

toda a comunidade escolar. 

Teoricamente, denominamos de  projeto porque é responsável por reunir propostas de ações 

concretas a serem executadas durante determinado período de tempo. O documento é político por 

considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, 

que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos da mesma. E, por fim, 

é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

A elaboração do Projeto Político Pedagógico justifica-se pelos princípios básicos exigidos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), sua elaboração deve ser anual 

como preconiza a LDBEN, dada a necessidade  de que todos os membros envolvidos na comunidade 

escolar tenham acesso ao projeto, podendo dele participar e nele interferir sempre que necessário, a 

fim de que seja fruto de uma construção democrática.. 

 Sabemos que o esforço, o empenho e o compromisso com a educação não terminam com a 

finalização da estruturação do PPP, pois a partir dessa organização, o desafio de todos os envolvidos 

é fazer acontecer tudo o que se propôs teoricamente.  

Outro ponto relevante, refere-se a construção desse documento, cabendo à escola elaborar a 

proposta pedagógica de modo a atender aos membros da comunidade em que se localiza, ou seja, de 

forma democrática e colaborativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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No PPP da escola municipal Cláudio de Oliveira constam treze itens fundamentais para o 

desenvolvimento educacional da instituição que são: 

1 - Missão da Escola: informa a missão da escola e algumas iniciativas. A missão pauta-se em 

oferecer uma educação de qualidade com entusiasmo e determinação, valorizando uma comunicação 

aberta e honesta, estimulando a transferência e os princípios étnicos, garantindo o acesso e a 

permanência dos alunos na escola, dando oportunidades iguais a todos, para que possam atuar como 

cidadãos críticos. Neste quesito a escola conta como sala ambiente do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e aulas de apoio pedagógico para crainças com dificuldades, inseridas nas turmas do 2º 

ao 5º ano. Também dispõe de  professores auxiliares nas turmas do 1º ano do EF. 

2 - Histórico da escola e comunidade: apresenta uma síntese do histórico da escola no processo 

educativo e sua globalidade no município.  

3 - Diagnóstico da situação atual: mostra uma linha de tempo com as evoluções de caráter 

pedagógico e de formação docente. Apresenta ainda os aspectos sociais, econômicos, culturais e 

geográficos da clientela, ressaltando a diversidade do público  advindo de vários bairros de Porto 

Murtinho, MS e também da área rural. Afirma que parte dos alunos pertence à classe menos 

favorecida da sociedade, tendo  acesso limitado às atividades culturais e de lazer. 

4 - Objetivos: contempla de forma geral os objetivos institucionais almejados para sanar as 

dificuldades.  

5 - Metas: este tópico estabelece as relações mais solidárias do cotidiano escolar, com vistas a 

construção de uma escola cidadã, menos burocrática, mais humanizada, politizada, alegre e 

comprometida com os interesses e necessidade de toda a comunidade escolar. 

6 - Princípios norteadores: traz os princípios estabelecidos para o Ensino Fundamental de 9 anos, 

sob ortoga da Lei nº 11.274 e baseados na LDBN, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), na 

Resolução da Secretaria Municipal de Educação Esporte e lazer e deliberações do CME- Conselho 

Municipal de Educação.  

7 - Organização administrativa da escola: demonstra a infraestrutura da escola, abrangendo 

mobiliários, equipamentos e recursos existentes. 

8 - Funcionamento curricular da escola: detalha os níveis de ensino, modalidades e ações para que 

se atinja habilidades e competências durante o processo de ensino   e aprendizagem.  
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9- Instituições escolares: cita as instituições existentes nas escolas e seu funcionamento, sendo: 

Associação de Pais e Mestres,  Conselho de Classe, Líder de sala (6 ao 9 ano). 

10 - Projetos Especiais: expõe os projetos existentes na instituição - Mais Educação, 

Acompanhamento Pedagógico e Programa de Alfabetização. 

11 - Avaliação: estabelece como deve ser entendido o  processo avaliativo. 

12 - Avaliações do projeto: traduz como deve ser visto o PPP, ou seja, uma ferramenta em 

permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à 

efetivação de sua intencionalidade. 

13 - Recursos Humanos: apresenta as equipes que sustentam a instituição em todos os segmentos -  

Direção, Técnico Pedagógico, Corpo Docente, Funcionários, Corpo Discente e Comunidade Escolar. 

Analisando cada item do PPP da escola, pudemos perceber que teve pouca participação da 

comunidade escolar na elaboração do mesmo e que os professores contratados também não 

participaram desse processo de construção, falhas que não são apenas dessa escola, mas da maioria 

das instituições escolares, dada da falta de tempo e, muitas vezes, desinteresse dos funcionários e/ou 

gestão na elaboração.  

Além disso, o referido documento apresenta defasagem, sobretudo no tocante a inserção dos 

alunos inclusos, cujas práticas pedagógicas desenvolvidas têm se destacado no cenário educacional 

de Porto Murtinho.  No PPP analisado há apenas um pequeno trecho reportando essa questão, 

contudo, consideramos relevante conter também  a definição das deficiências e as possibilidades de 

atuação docente frente as diversidades. 

 Em contrapartida, observamos muito interesse da atual gestão, a qual está empenhada em 

sugerir e implementar mudanças no contexto educativo, as quais deverão estar presentes na 

reestruturação do novo PPP, tendo como eixo central as premissas contidas na  Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), as quais darão origem ao Currículo de MS e, a partir daí, assegurando 

no documento, a efetiva  inclusão dos alunos com deficiência e a orientação das práticas.  

Mesmo diante de incompletudes, é notório o empenho da escola, por meio do seu gestor, para 

o alcance dos objetivos e sobretudo, para o pleno desenvolvimento dos alunos atendidos.  Na escola 

Cláudio de Oliveira, o processo de inclusão das pessoas com deficiência é uma preocupação de toda 

equipe e, em parceria com a Secretaria de Educação e a Coordenação de Inclusão, estão sendo 

implementadas ações afim de possibilitar o desenvolvimento integral dos alunos.  
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Segundo Paganelli (2017): 

A escola assume, assim, papel primordial nesse processo, extrapolando o 

compromisso com a aprendizagem dos estudantes, devendo assumir também 

responsabilidade na promoção do desenvolvimento de sua capacidade intelectual. 

Principalmente no que se refere aos alunos com deficiência – particularmente 

intelectual –, considerando que o foco, na escola, é a aprendizagem. 

 

Sendo a inclusão uma inovação educacional relacionada a uma escola aberta às diferenças, é 

fundamental constar no PPP uma proposta de articulação possível, com objetivos e metas bem 

definidas, assim como a existência ou não de uma Sala de Recursos, dos espaço e recursos 

acessíveis, da sala de tecnologias assistivas e outros. Logo, na escola em questão, a reestruturação do 

Projeto é urgente, dada a clientela inclusa e a necessidade de criar um documento capaz de orientar a 

equipe quanto as especificidades das ações.   

 

A visão inclusiva da gestão escolar  

 

A inclusão escolar constitui a prática mais recente no processo de universalização da 

educação, caracterizando-se por princípios que visam a aceitação das diferenças individuais, a 

valorização do papel de cada pessoa, a aprendizagem por meio da cooperação e a convivência 

harmônica mesmo com tamanha diversidade. Diante disso, o papel da escola é favorecer o 

reconhecimento e o respeito de todos, num processo evolutivo de avanços.  

No contexto da educação inclusiva, cabe a gestão contemplar a participação da comunidade 

escolar em todas as atividades e, ao mesmo tempo, refletir sobre a diversidade presente.  Tais 

aspectos devem ser contemplados no Projeto Político Pedagógico, documento que define 

as diretrizes estratégicas e operacionais da instituição, expressando a identidade da escola e 

traduzindo aspectos relevantes do processo histórico, das crenças e valores e das práticas 

pedagógicas que orientam as ações docentes.  

Na escola municipal Cláudio de Oliveira, a gestão escolar estrutura-se a partir da seguinte 

organização:  

- Gestão Escolar Pedagógica: responsável pela condução das formações continuadas, cursos, 

orientação quanto aos planejamentos, projetos e prática pedagógica dos professores;  
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- Administrativa: setor responsável pelos cuidados com os documentos escolares, estrutura física e 

materiais. 

- Financeira: responsável por calcular gastos e definir investimentos a partir das prioridades, 

distribuindo os recursos financeiros para os demais setores;  

- Recursos Humanos: responsável por articular os contatos com os alunos, pais e a comunidade em 

geral.  

- Comunicação: parte importante dessa estrutura, favorecendo os contatos e a tomada de decisões.   

Nessa organização estão inseridos todos os componentes necessários para o bom andamento 

da instituição. Cada membro da comunidade escolar reconhece seu papel nessa estrutura e atua de 

forma a contribuir com a “engrenagem” toda. Ao diretor, um dos seus papéis mais importantes é ser 

um gestor de humanidades, capaz de fazer a ponte entre os anseios técnicos e pedagógicos e as 

necessidades da comunidade externa.   

Quando falamos numa visão inclusiva da gestão, entendemos que o diretor deve estar aberto 

para acolher as crianças com deficiências e suas famílias, bem como atender as necessidades que 

vêm com a diversidade. Deve trabalhar junto aos diversos setores da instituição e ajudar na criação 

dos projetos pedagógicos para alinhar os interesses sociais e as necessidades dos alunos. 

A proposta de educação inclusiva fundamenta-se numa filosofia que aceita e 

reconhece a diversidade na escola, garantindo o acesso a todos à educação escolar, 

independentemente de diferenças individuais. Fundamenta-se na concepção de 

educação de qualidade para todos, respeitando a diversidade dos alunos e realizando 

o atendimento às suas necessidades educativas. Isso implica adaptações diante das 

diferenças e das necessidades individuais de aprendizagem de cada aluno. (ANJOS, 

2017). 

 

O cotidiano escolar requer muita atenção e dedicação do gestor, além disso, demanda olhar 

atento  e capacidade de ouvir e comunicar nos momentos pertinentes.  É necessário realizar reuniões 

periodicamente com todos para saber e ouvir opiniões, ideias e sugestões. 

 

Desafio docente frente ao aluno  com deficiência intelectual no ensino regular 

 

Quando o professor recebe um aluno com deficiência intelectual, podem ocorrer duas 

situações distintas: desesperar-se por não saber como agir ou iniciar um processo intenso de buscas. 
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No caso desse estudo, partiu-se para pesquisas na internet com o objetivo de elaborar um 

planejamento  adequado para o aluno, atendendo suas necessidades e também as expectativas da 

gestão escolar. 

 Para Vygotsky (1998), a condição humana não é dada pela natureza, mas construída ao longo 

de um processo histórico-cultural pautado nas interações entre homens e meio em que a pessoa vive, 

logo, o desenvolvimento cognitivo em cada etapa da vida não apresenta aspectos estanques e 

universais dada a multiplicidade de possibilidades de acordo com a experiência de cada sujeito. 

A partir disso, pautamos nossa atuação docente com vistas a promoção da  inclusão do aluno 

DI. Todas as ações propostas tiveram o apoio da gestão escolar,  dada a preocupação da escola com a 

efetivação da inclusão.  

Nosso papel foi intervir nas atividades que o aluno ainda não tinha autonomia para 

desenvolver sozinho, ajudando-o  a se sentir-se capaz de realizá-las. A partir dessa dinâmica 

selecionamos as melhores estratégias de ensino, capazes de possibilitar avanços.   

Ressaltamos que as observações sobre o desempenho gradual do aluno constituiu-se 

ferramenta importante no planejamento, sobretudo na adaptação de algumas atividades. Outro fator 

relevante para o sucesso das ações foi o apoio do gestor e o compromisso de toda a instituição com a 

inclusão.  

Quanto aos alunos com deficiência intelectual, buscamos nos estudos de Vygotsky alguns 

aportes importantes, visto que o mesmo defendia que todas as crianças podem se desenvolver e 

aprender tendo um ensino apropriado, sem transmissão de conhecimento, mas sim por meio de troca 

de experiências. Segundo ele, para alunos com deficiência intelectual, é fundamental que o ensino 

tenha significado e seja de fato relevante em suas vidas 

Portanto, foi nessa teoria que embasamos nossas ações no decorrer do ano de 2019.  

Contemplando no planejamento atividades diversificadas e lúdicas, por meio dos jogos e das 

brincadeiras possibilitando o agrupamento entre todos e a inclusão do aluno com DI. Segundo 

Vygotsky (1984), esta apropriação implica a transição de conhecimentos do plano social externo 

(atividade social coletiva) para o plano individual interno, o que implica o desenvolvimento de 

processos de interiorização, em que o social se incorpora no individual (VYGOTSKY, 1998, p. 64). 

Realmente a atuação docente foi desafiadora dada a nossa inexperiência com alunos com essa 

deficiência, bem como com a amplitude da inclusão. No entanto, tivemos apoio da gestão escolar, 
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por meio do diretor, coordenadoras e demais funcionários e conseguimos avançar dentro do que nos 

propomos a desenvolver.  

  

Considerações finais 

 

E por fim, podemos afirmar que o desafio em desenvolver práticas educativas para o 

atendimento do aluno com deficiência intelectual foi superado. Exigiu muito estudo, pesquisas, 

planejamento adequado e muitas horas destinadas a elaboração dos  jogos.   Aprendemos a partir 

dessa experiência que não existem “receitas de bolo”, ou seja, metodologias certas para essa ou 

aquela deficiência, pois a inclusão não estabelece a utilização de práticas de ensino específicas.  Se 

os alunos aprendem nos seus limites e de acordo com seus ritmos, compete ao professor considerar o 

tempo de cada um e explorar as potencialidades, as experiências prévias e os interesses, colocando 

esse e todos os demais alunos como protagonistas do próprio conhecimento.  

Ponderamos que é necessária e urgente a reestruturação do PPP da escola, dada a importância 

desse instrumento nos direcionamentos  gerais das práticas inclusivas, subsidiando as ações de todos 

os agentes envolvidos no contexto educacional, não apenas o professor ou aqueles que orientam as 

atividades pedagógicas.  
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Capítulo 20 

 

DOCUMENTÁRIO REGISTRANDO A MOBILIZAÇÃO EM PROL DO DIA DE LUTA DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS EM PORTO MURTINHO – MS 

 

 

Nicanora Sá e Silva de Campos 

Neidi  Liziane Copetti da Silva 

Thais Regina da Silva Cavalheiro Sanches 

Thamires Aparecida da Silva Cavalheiro 

 

 

Introdução 

 

A motivação inicial para a escrita desse relato surgiu do nosso engajamento pessoal e 

profissional com a causa, ou seja, como profissionais da educação, atuando na gestão, coordenação, 

docência ou no atendimento psicológico de forma colaborativa, sentimos a necessidade de 

sistematizar as situações vividas  a partir do movimento em prol do dia de luta das pessoas com 

deficiências, realizado pela primeira vez no ano de 2018, em Porto Murtinho, MS.  

  Além disso, vimos como impossível desconsiderar os aspectos que envolvem a inclusão das 

pessoas com necessidades especiais, sobretudo, quando essas estão inseridas nos mais diversos 

setores da sociedade, tal como ocorre em nosso município fronteiriço. Aqui, temos um quantitativo 

expressivo de deficientes inclusos nas instituições escolares da rede municipal de educação, desde a 

Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental, os quais são acompanhados por uma 

equipe técnica qualificada, têm auxílio na escola, participam de projetos e têm transporte garantido.  

Nesse tocante, cabe ressaltar o comprometimento notório da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) ao que tange a inclusão das pessoas com necessidades especiais, seja no ensino 

regular, como mencionamos, ou na oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) no 

Centro Municipal de Educação Especial e nas Salas de Recursos.  

Há no município auxiliares para acompanhamento dos alunos em sala de aula, formações 

continuadas para gestores, professores e auxiliares de serviços educacionais, oferta de tutoriais 

instrutivos, bem como a disponibilização de carro com motorista e monitor para transportar os alunos 

para as instituições de ensino. 
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Diante do exposto, registrar um movimento que ajudamos a organizar, tendo a possibilidade 

de divulgar as ações em prol da causa e garantir maior visibilidade às pessoas que, muitas vezes, 

vivem as margens da sociedade, se fez urgente para nós, cidadãs e profissionais,  cujos olhares 

vislumbram dias melhores para as pessoas com deficiências.  

 

 

Percurso 

 

No ano de 2018, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Assessoria de Inclusão, 

organizou a 1ª Mobilização em prol ao Dia de Luta da Pessoas com Deficiências, celebrado 

mundialmente no dia 21 de setembro. Esse movimento teve como objetivos sensibilizar e mobilizar a 

sociedade Murtinhense para a incidência das deficiências e os direitos das pessoas com necessidades 

especiais, favorecendo a compreensão dos diferentes sentidos e contextos da  inclusão. 

O trabalho que culminaria na mobilização, iniciou ainda no mês de agosto com pequenas 

palestras nas escolas e também um “Cine Pipoca”, com a apresentação do filme Extraordinário, o 

qual conta a história de Auggie, um garoto de 10 anos que nasceu com uma deformidade facial e 

precisou de 27 cirurgias para conseguir respirar e enxergar. Após passar toda a infância estudando 

em casa, seus pais decidem colocá-lo na escola. Essa decisão mudou a vida de Auggie e de sua 

família, trazendo desafios e superações. A partir dessa emocionante história, foram oportunizadas 

reflexões e também um concurso de Desenho e Redação com a temática Inclusão.  

Após essa etapa inicial, no dia 21 de setembro de 2018 ocorreu a referida mobilização com a 

participação efetiva das escolas e também da comunidade. Como expectadoras, tivemos a 

oportunidade de acompanhar a proporção que a mesma tomou, bem como captar imagens e falas que 

sustentam esse relato. 

Uma de nós cursava Pós-graduação em Mídias da Educação, pela Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (UFMS) e teria que realizar um  Trabalho Final de Curso em forma de Recurso 

Educacional Aberto (REA). Então, diante disso, optamos por criar um Documentário, o qual 

possibilitaria ao grupo  sistematizar a 1º Mobilização e, a acadêmica, concluir o curso. Ou seja, uma 

oportunidade de unir o útil ao agradável, afinal, era o que pretendíamos, eternizar o movimento. 

 

Desdobramentos da experiência 

 

A criação do Documentário nos permitiu registrar a mobilização em prol da luta das pessoas 

com deficiências e também serviu para sensibilizar a comunidade escolar e geral sobre a causa, bem 
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como dar visibilidade as questões que envolvem a inclusão, ainda negligenciada em muitos 

contextos brasileiros, dado o preconceito ou mesmo o despreparo das pessoas diante dessa situação. 

Pensando na utilização desse Documentário nas escolas, estabelecemos algumas estratégias 

pedagógicas como sugestões para orientar o trabalho docente acerca da temática inclusão no ano 

seguinte: 

- trabalhar a inclusão de forma geral, sendo o Documentário um disparador das reflexões que 

envolvem a luta das pessoas com deficiências ao que tange a temática (tecnologias assistivas, 

acessibilidade, políticas públicas);   

-  sensibilização do corpo docente e discente sobre a relevância de refletir sobre as questões que 

envolvem a inclusão, bem como a necessidade de promover uma 2ª Mobilização em prol do dia de 

luta das pessoas com deficiências.  

-  criação de curtas-metragens ou outras mídias que permitam reflexões sobre a inclusão e promovam 

ações efetivas nos espaços escolares. 

Nossa intenção inicial a partir desse registro, foi eternizar o evento e disponibilizar o material 

para as escolas no ano seguinte, incentivando a organização da 2º Mobilização em prol da luta das 

pessoas com deficiências, aja vista a relevância da causa e a necessidade constante de propiciar 

momentos reflexivos e ações que promovam a visibilidade e a continuidade de políticas públicas 

capazes de garantir avanços.   

 

 

Principais resultados  

 

Quanto aos resultados dessa construção, podemos afirmar que foram muitos, principalmente 

no que se refere a discussão efetiva da temática inclusão nos espaços escolares. Também observamos 

e acompanhamos a continuidade das formações e a ampliação dos debates sobre o tema, repercutindo 

em mudanças positivas nas práticas pedagógicas, desde a Educação Infantil até os Anos Finais do 

Ensino Fundamental. 

No ano de 2019, a ação continuou sendo repercutida com bastante intensidade nas escolas, 

vinculando-se a ela a proposição de um projeto-mãe, advindo da SEMED, por meio da 

Coordenadoria de Inclusão, denominado “A diferença é o que nos une”. Essa proposta objetivou  

desenvolver um trabalho interdisciplinar e lúdico, com vistas ao reconhecimento e o respeito às 

diferenças, de tal forma que aproximasse a comunidade escolar da referida questão.  

A título de sugestão, os coordenadores pedagógicos foram orientados a  elaborar subprojetos, 

sequências didáticas ou ações pedagógicas tendo como base alguma situação que envolvesse a 
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inclusão ou a exclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Seriam como “doses 

homeopáticas” ou “pitadas inclusivas”, sem fugir aos conteúdos previstos no base curricular. Dentre 

as ações propostas, citamos:  

Jardim Sensorial -  propunha a mostrar mais do que os olhos estavam acostumados a ver. Seu objetivo 

principal era a estimulação sensório-motora, treino de propriocepção, de equilíbrio e outras atividades por 

meio da interação do meio ambiente.  

Trilha Sensorial – recurso auxiliar no processamento dos sentidos por permitir o contato com 

materiais de texturas, solidez e formatos diversos.  

Telas sensoriais – recursos auxiliares na percepção sensorial por meio da estimulação dos sentidos 

de forma ampla e variada.  

Horta Inclusiva – o cultivo de hortaliças possibilitaria um trabalho sensorial e motor amplo e 

interativo, contemplando diferentes áreas do conhecimento, por meio do contato direto com o meio 

ambiente, como o preparo da terra, adubação, plantio, colheita e degustação. 

Destacamos aqui o empenho dos gestores e equipes escolares, que mostraram sensibilidade à 

causa, demonstrando parceria com a SEMED, respeito às pessoas com deficiência e responsabilidade 

social ao implementarem práticas como as citadas acima, entre outras.  

Além disso, em 20 de setembro desse ano foi realizada a 2ª Mobilização pelo dia de luta das 

pessoas com deficiência, um movimento tão grandioso quanto o primeiro, porém mais leve. 

Atribuímos essa leveza a mudança de postura das pessoas envolvidas diretamente com os deficientes 

nos espaços escolares, reflexos da 1ª Mobilização e de todas as ações que foram desenvolvidas nesse 

intervalo de um ano. 

A inovação de 2019 esteve na realização do 1º Colóquio “Diálogos em Educação Especial”, o 

qual objetivou oportunizar reflexões sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de 

Educação Especial na perspectiva inclusiva, considerando a diversidade de sujeitos, o direito a 

equidade e a importância das redes colaborativas no atendimento a pessoa com deficiência. 

O evento contou com a participação de profissionais da Assistência, Saúde e Atenção Básica, 

formando uma rede colaborativa no sentido de esclarecer o público presente – famílias das crianças e 

adolescentes que frequentam as escolas e/ou o Centro  Municipal de Educação Especial Leandro 

Rolon Romero, os próprios alunos do Atendimento Educacional Especializado, autoridades, 

diretores, coordenadores, docentes e comunidade em geral. 

Antes de finalizar o Colóquio, o Documentário foi reproduzido, fazendo uma ponte entre as 

ações realizadas e as propostas, bem como convidando a todos para participarem da 2ª Mobilização. 
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Abaixo, algumas imagens ilustram as ações: 

 

Imagem 1 – Caminhada pelas ruas de Porto Murtinho, MS 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 2 – Chegada a Praça de Eventos 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 3 – O cuidado de quem atua da Educação Especial 

  

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Imagem 4 – Apresentação cultural 
 

 
 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 Considerações finais 

 

A discussão sobre a inclusão escolar é objeto de interesse em muitos países e no Brasil não 

poderia ser diferente. Do ponto de vista da legislação, nosso país está na vanguarda em relação a 

muitos países da Europa e da América do Norte no que consiste a Educação Inclusiva.  

A política de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, de 2008, assegura o 

direito de toda criança frequentar a escola comum, esclarecendo ações que são de competência da 

educação especial daquelas que são de competência do ensino comum.  

Esse ensino responsabiliza-se pela escolarização de todos os alunos, indistintamente, nas 

classes comuns de ensino. Já a Educação Especial, garante o acesso à escola das crianças que 

apresentam necessidades especiais - Deficiência, TEA, e Altas habilidades/Superdotação, bem como 

o suporte pedagógico que elas necessitam para avançar.  

Neste contexto, a educação inclusiva busca assegurar a todos os estudantes a igualdade de 

oportunidades educativas e sociais, proporcionando espaço para o desenvolvimento integral dos 

mesmos, levando em consideração suas potencialidades e especificidades, favorecendo a construção 

de uma sociedade mais democrática e flexível. 

Considerando as especificidades do ser humano e da educação especial, o Documentário que 

criamos cumpriu a função de sensibilizar para a causa, oportunizando reflexões amplas no cenário 

escolar e da sociedade Murtinhense como um todo.   

Respeitar as diferenças se traduz pela capacidade das pessoas, sobretudo na escola por ser 

nosso foco de atuação profissional, em dar respostas eficazes às diferenças entre as pessoas. Na 
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prática, a inclusão implica no reconhecimento das diferenças dos alunos e na concepção de que a 

aprendizagem é construída em cooperação a partir da atividade do sujeito diante das solicitações do 

meio, tendo o sujeito de conhecimento como um sujeito autônomo.  
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Capítulo 21 

 

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INDÍGENA KADIWÉU - AS CONQUISTAS  

E OS DESAFIOS 

 

 

Gilberto Pires 

 

Resumo 

 A meta foi descrever a história da educação escolar indígena kadiwéu, relatando a história e as 

conquistas, além de demonstrar a realidade em que se encontra atualmente. Chamar atenção no 

processo de ensino,  permitindo reflexões valiosas para a comunidade escolar como um todo, não 

apneas a indígena, mas na rede municipal de Porto Murtinho, MS ou até mesmo ao Estado, visto que 

registramos a história educacional indígena kadiwéu e demonstramos o processo metodológico de 

ensino diferenciado dentro do contexto convencional brasileiro de educação e da educação escolar de 

fronteira. Vale ressaltar que ainda buscamos avançar na consolidação dos direitos, atentar para as 

fragilidades pessoais, organizacionais ou estruturais das escolas indígenas kadiwéu, bem como 

apresentamos os deveres da equipe na comunidade escolar. Referimos a necessidade de 

conscientização geral para que a educação indígena possa ganhar maior visibilidade, perpetuando a 

cultura, principalmente a língua que é de suma importância.  

 

Palavras-chave: Educação indígena. História. Conquistas. Desafios. 

 

Introdução 

 

 O objetivo desse texto foi descrever brevemente o processo histórico da educação escolar 

indígena Kadiwéu, relatando seu percurso, desde a chegada dos primeiros missionários, passando 

pelo Sistema de Proteção ao Índio (SPI) e depois a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), mostrar o 

panorama atual em que a escola se encontra. Este processo de reflexão e de estudo será de imensa 

valia, visto que registrará não apenas a história educacional, mas pretende também buscar o 

significado da escola para a comunidade e para a cultura indígena.  

Esse registro possibilitará melhor conhecimento dessa história e o modo como será 

transmitida às gerações futuras, dada a sua importância nesse processo, o que permite invocar, em 
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analogia, os princípios do direito Inter geracional dispostos no Art. 225 da Constituição Federal de 

1988, além do Art. 6, que prevê o direito à educação como fundamental. No bojo deste trabalho, 

serão citadas legislações pertinentes ao tema e que possibilitarão um avanço na discussão relativa à 

busca e efetivação de direitos e, por outro lado, demonstrar, as falhas nas políticas públicas e o não 

cumprimento das diretrizes da educação (Lei 9394/96), o que tem gerado graves consequências, 

como se percebe nas inúmeras dificuldades experimentadas pelos agentes que atuam na organização 

estrutural das escolas indígenas da Terra Indígena Kadiwéu. 

 Falar da educação indígena requer uma análise histórica e étnica, a qual nos 

obriga a retroceder no tempo, para constatar que ao longo de aproximadamente 500 

anos de convivência com a sociedade colonizadora, os povos indígenas foram obrigados 

a absorver uma cultura estranha ao seu modus vivendi, o que os levou a adotar outras 

raízes em nome de uma nova ordem (civilização) e, nessa lógica, esse processo não foi 

diferente aos Kadiwéu, cuja cultura tem convivido e sobrevivido diante de toda essa 

dinâmica social, jurídica e cultural do mundo chamado civilizado. 

 O ordenamento jurídico brasileiro demonstra sua fragilidade no que se refere aos direitos 

indígenas, em especial no que diz respeito à demarcação de seus territórios 

tradicionais e o direito a uma educação específica e diferenciada. Se muitas vezes os indígenas são 

obrigados a se submeterem e adotarem outras 

identidades étnicas e culturais, na tentativa de manter sua identidade cultural, percebe-se 

que alguns não tiveram a sorte de sobreviver aos ataques, que não se restringem ao 

campo físico, mas também psicológico e cultural (etnocídio). Eles não morreram fisicamente, mas, 

em vista do panorama atual, foram condenados à morte cultural, que é 

lenta e mais sofrível, pois, por uma questão de sobrevivência ao meio, tiveram que se 

calar e camuflar a sua indianidade diante de uma sociedade que não os reconhece (CLASTRES, 

2004). 

 As conquistas na atualidade, refere o domínio da língua, tanto materna quanto a língua 

portuguesa, além de outras variações (o povo Kadiwéu apresenta diferenças, em algumas expressões, 

na forma como são faladas pelas mulheres e pelos homens), representa melhor forma de se adequar e 

de manter aceso ao etmos cultural do povo, além de possibilitar uma convivência harmônica com 

outras sociedades, razão pela qual se buscam aperfeiçoamento cada vez melhor na educação escolar 

convencional e indígena. 
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  Pelo uso da linguagem, escolhendo as palavras certas para cada tipo de recursos, as pessoas 

se comunicam, trocam ideias, opiniões, têm acesso às informações, protestam e fazem cultura. Em 

outras palavras, tornam-se cidadãos. A vida de uma língua está na fala, pois os indivíduos vivem na 

fala das pessoas e só aí se realizam plenamente. 

Recontar histórias é outra atividade que pode ser desenvolvida pelas crianças. Elas 

podem contar histórias conhecidas com a ajuda do professor, reconstruindo o texto 

original à sua maneira. Para isso podem apoiar-se nas ilustrações e na versão lida. 

Nessas condições, cabe ao professor promover situações para que as crianças 

compreendam as relações entre o que se fala, o texto escrito e a imagem. (BRASIL, 

1998, p. 144). 

 

 Os desafios são ainda a língua materna que passa a ser um diferencial para a valorização da 

cultura, mas sem prescindir do direito de aprender a língua “dominante”. Pelo exposto, segundo a 

cultura Kadiwéu, não basta ser índio, mas ser Kadiwéu, e essa é a realidade do seu cotidiano, 

ameaçado, na atualidade, pela contínua imposição de outros padrões culturais, sobretudo, 

apresentados pelo modelo de educação veiculado na escola formal. Para a valorização da identidade 

cultural a educação “tradicional” precisa mudar seu paradigma e passar a respeitar a legislação 

vigente, que propõe uma educação indígena intercultural, específica e diferenciada. Porém, uma vez 

fortalecida, se a cultura tradicional não estiver em sintonia com a cultura do país, haverá um 

inevitável descompasso que o levará ao empobrecimento cultural como um todo, dificultando sua 

sobrevivência e autonomia. 

 

Educação indígena Kadiwéu  

 

Com a chegada nas aldeias das instituições, primeiro do Sistema de Proteção ao Índio (SPI), 

e depois a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), juntos trouxeram, então, algumas novidades, em 

especial, a educação, a produção agrícola e o atendimento da saúde. Várias famílias que estavam fora 

da Terra Indígena Kadiwéu voltaram porque havia oferta de atividades braçais que então, geravam 

renda, garantiam salário, pois havia a demanda de produtos resultantes desse trabalho que 

reverteriam para suas necessidades básicas, como roupas e alguns alimentos. Por outro lado, a 

possibilidade de matricular as crianças na escola despertou o interesse das famílias, o que ajudou a 

trazer muitas famílias de volta para sua comunidade de origem. 

O objetivo da educação Kadiwéu, levou a alguns questionamentos: seria uma ameaça à 

cultura? Seria o nascimento de uma nova possibilidade de relacionamento que futuramente daria 
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certo? Isto é, cumpriria a meta de (civilizar) o povo Kadiwéu pela ameaça de serem extintos por 

causa de doenças, falta de remédios, infanticídio ou de outros problemas?  

A nossa hipótese é a de que a introdução da história, conquista e desafios na educação 

indígena Kadiwéu não deve ser interpretada exclusivamente sob a ótica de uma ameaça, pois 

entendemos que a educação não colocou fim à cultura local. Pelo contrário, associou-se a certos 

costumes indígenas que estão em sintonia com a educação, enquanto outros costumes foram 

transformados ou adaptados pelo interesse dos indígenas em se inserir em outra realidade e em um 

novo contexto de relacionamento com o mundo alienígena. 

Pode-se dizer, neste caso, que historicamente a educação na aldeia Alves de Barros, 

localizada no município de Porto Murtinho, MS,  foi ressignificada e reelaborada, segundo as 

condições e demandas de sobrevivência social do grupo étnico (BARTH, 2000). 

 

Um panorâmico histórico da chegada da educação escolar na terra indígena kadiwéu  

 

 Segundo fontes de narrativas de pessoas envolvidas, percebe-se que a educação indígena 

ajudou a despertar o interesse da união como povo, fazendo com que deixassem de viver submissos à 

ditadura militar e buscar com mais vontade os seus interesses políticos e os seus direitos de cidadãos 

brasileiros na sociedade envolvente.  

 Nos idos de 1990, a conclusão do trabalho de tradução do novo testamento para a língua 

Kadiwéu pelo missionário linguístico do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), senhor Glynn, 

cidadão inglês, que foi auxiliado em sua tarefa por alguns anciões na época, bem como por jovens 

estudantes indígenas, teve influência direta na participação da educação ao povo Kadiwéu, que 

através dessa tradução e domínio da escrita, teve influência decisiva no fortalecimento da cultura 

Kadiwéu perante a sociedade envolvente. 

  Passaram-se anos de vitórias e sucessos, além de algumas derrotas, traduzindo-se em 

aprendizado para as gerações seguintes, e atualmente se percebe que as sementes plantadas na área 

da educação deram fruto.   

 Atualmente, perto de 80% do povo da aldeia Alves de Barros são protestantes, e pessoas que 

ainda ingerem bebidas alcoólicas são minoria, além de se manter o analfabetismo em níveis 

baixíssimos, que reflete o empenho da prefeitura do município de Porto Murtinho, MS ao implantar a 



PORTO MURTINHO: CELEIRO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS DIVERSOS 2019 
 

260 
 

Educação de Jovens e Adultos Indígenas (EJAI). No ano de 2005, formou-se a primeira turma do 

magistério indígena, entre Kadiwéu, Kinikinau, Terena e uma professora não indígena. Tal 

acontecimento foi usado como terceiro marco do avanço da comunidade Kadiwéu, porque a partir 

desses formandos de 2005, houve uma mudança de perspectiva em que a educação começou a ser 

olhada do interior para o exterior, e não no sentido contrário.  

 A partir de então, o número de professores não indígenas começou reduzir, porque grande 

parte das aulas passaram a ser ministradas por indígenas, marcando as alianças entre professores, 

pastores indígenas, líderes tradicionais e associações, levando a uma melhor organização e tomada 

de decisões em conjunto. 

  Importa destacar que as festas tradicionais nunca foram abandonadas, mesmo que tenham 

sofrido modificações - principalmente a abolição do uso da bebida alcoólica -, mas os rituais e 

costumes permaneceram valorizados e praticados, e por mais que a educação escolar esteja entre os 

Kadiwéu, à cultura continua forte, e talvez mais acentuada pelo grau de autoestima do povo, 

decorrente da afirmação da língua materna, que é cultivada na escola, em que são programadas cinco 

aulas semanais da língua materna, servindo como reforço para a mesma de modo a se manter entre 

os Kadiwéu. Visto isso, percebe-se que a identidade ética não é estática e sim dinâmica, se 

transforma foi o que aconteceu com o povo Kadiwéu, que apesar do contato com os não indígenas, 

permanecem falantes da língua nativa e mantém sua cultura (BARTH, 2000).  

 O que se espera hoje da sociedade Kadiwéu? Muitos acham que o indígena em geral tem que 

congelar no tempo. O modelo eurocêntrico de índio que se ensina nas escolas é de um índio com 

cocar, de tanga, e que anda descalço, que vive só de caça e pesca, propiciando uma visão romântica 

de que nunca teria maturidade. 

 Este é o índio ao qual nos referimos como congelado no tempo e, que na realidade, os 

indígenas Kadiwéu vieram demonstrar exatamente o contrário, pois também acompanham a 

modernidade, porém sem perderem a verdadeira identidade. 

 A cultura não está só nas aparências, mas está no DNA, por isso jamais modificará mesmo 

com todo o avanço da modernidade. Não precisa usar apetrechos como cocar e flecha para ser índio, 

mas ter-se atitude e filosofia de vida que o reafirme em toda a plenitude do seu ser e dignidade. 

 Dentro dessa visão, a educação indígena teve boa participação, pois estabeleceu marcos de 

como lidar com a educação cultural e também na educação convencional, além de ajudar a 
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concretizar a relação da sua própria cultura sem ter mais receio de assumir a identidade sem 

ressentimentos e preconceitos, marcando o orgulho de ser indígena por meio de novas conquistas. 

 Na atualidade, a educação escolar faz parte desse contexto, mesmo que ainda esteja dando 

seus primeiros passos, mas já faz diferença bem maior do que no passado e, por essa razão, venho 

através deste trabalho falar e deixar registrado também em destaque a Escola Municipal Ejiwajegi – 

Pólo e Extensão, a principal escola kadiwéu, com o registro de criação nº1149/98 de 07/12/1998.  

  A escola e a educação em si mesmas ainda enfrentam vários outros problemas como, por 

exemplo, o Projeto Político Pedagógico (PPP) dessa unidade escolar ainda não foi criado, o que 

limita e dificulta o objetivo de ser uma escola diferenciada, conforme prevê a Lei de Educação 

Indígena.  

 Nesse sentido, esta pesquisa representa uma oportunidade de registrar algo que possa auxiliar 

no despertar de pessoas vinculadas à área educacional, bem como o próprio município de Porto 

Murtinho ou até mesmo o Estado de Mato Grosso do Sul, lançando as bases para criação de políticas 

efetivas de constituição de uma escola verdadeiramente indígena, diferenciada, que respeita os 

direitos de manifestação segundo a cultura e as crenças da comunidade, mas sem se distanciar das 

diretrizes da educação brasileira.  

   A presente pesquisa representa os anseios do povo Kadiwéu, e talvez represente a fala de 

dezenas de indígenas brasileiros, pela oportunidade de trazer para o meio acadêmico a sua cultura e 

sua história, e falar do que sabe e do que vive, contribuindo com sua rica história na manutenção da 

identidade dos povos indígenas, assim como enriquecendo o patrimônio cultural do país.  

 

Escola Ejiwajegi  

 

Neste item vamos tratar das especificidades da educação indígena praticada na nossa escola 

Ejiwajegi, a partir dos eixos propostos/construídos pelo movimento indígena e assessores, para esta 

modalidade de educação. Começamos dizendo apenas, que uma das vantagens de ter a educação 

específica na comunidade é o privilégio de ter cinco aulas semanais da língua materna na nossa 

escola. Além da língua, trabalhamos também, outros costumes e elementos culturais próprios da 

nossa comunidade Kadiwéu, como por exemplo, respeitar as memórias dos anciões: na morte de um 

ente querido, ocorre a suspensão das aulas por três dias; outra prática: nas festas culturais da 
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comunidade e na comemoração do dia do índio, no dia dezenove de abril, também há a suspensão 

das aulas, para a escola celebrar juntamente com a comunidade. Por estes e por outros elementos, 

podemos afirmar que após muitas décadas de um modelo de educação feito a partir da lógica do 

Ecalailegi (não indígena), etnocêntrica, desrespeitando nossa cultura, na atualidade, temos uma 

educação que procura ser diferenciada. É uma educação indígena, feita pelos indígenas e para os 

indígenas.  

Nossa escola também tem uma educação específica, quando ela é própria do nosso povo, a 

partir da nossa realidade e das nossas características culturais. O calendário é específico da nossa 

aldeia, contemplando nossas festas e nossas programações, com total autonomia.  

Quanto ao bilinguismo, durante muito tempo nossa língua foi desprezada e inclusive 

combatida na escola, pois falar a língua indígena era sinal de não ser civilizado e por isso, muitos 

professores proibiam que as crianças falassem na escola a nossa língua da família Guaicuru. 

Atualmente, mesmo com o avanço da língua portuguesa no cotidiano das famílias da aldeia, na nossa 

escola procuramos devolver a importância para a língua, não apenas nas aulas específicas, mas 

propondo outras atividades. 

 Nesse ponto, merece destaque o trabalho desenvolvido pela Ação Saberes Indígenas na 

Escola, projeto proposto pelo Ministério da Educação (MEC) desde o final de 2013, com o objetivo 

de formação continuada de professores indígenas bilíngues e, sobretudo, com a produção de 

materiais didáticos nas línguas indígenas, infelizmente este projeto não foi concluído por falta de 

verba, mas, nem por isso deixamos de elaborar as nossas aulas específicas e diferenciadas trazendo 

na escola a nossa história, a realidade e encarar os desafios do cotidiano para fazer valer os nossos 

direitos e deveres como cidadãos brasileiros. 

 

Considerações finais 

 

Todo esse trabalho realizado nada mais foi do que tentar compreender melhor a história, 

conquistas e os desafios, além do significado da nossa escola para a nossa comunidade. Procurar 

fazer um exercício de historiar a escola Kadiwéu na visão holística de um pesquisador da própria 

comunidade, registrar a visão do interior ao exterior, sobre a cultura, religião e a educação Kadiwéu 

e suas fronteiras, indicar pontos fortes e fracos, como a valorização da cultura, como a própria língua 

materna, através do “Saberes Indígenas na Escola”. Na sequência procuramos fazer uma etnografia 
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da escola EJIWAJEGI na atualidade, desde sua forma de organização, seu cotidiano, como espaço de 

fronteira ou seja, a escola como espaço de interculturalidade, ou de diálogo entre as culturas.  

A educação Kadiwéu e as fronteiriças do ensino, seus riscos se não for feito um trabalho 

político e social bem elaborado, alertando para as diferenças internas que podem atrapalhar ao ensino 

local mesmo que seja bem feito, mas, se não for revisto as indiferenças como agir para combater e 

como incluir ao sistema mais próximo aos alunos periféricos.  

O kadiwéu tradicional, no final do século XIX, nos tempos de Guido Boggiani, ficou na 

história, mas, não quer dizer que está extinto. Está passando por um processo de adaptação de um 

sistema cultural que é dinâmico, que está ai em todo o mundo engolindo os pequenos chamado hoje 

de globalização, não quer dizer que bem mais antes não sofria com as mesmas ameaças como o 

sistema chamado de civilizar, catequizar, nada mais que eram sistemas de tentativas que visavam a 

destruição das culturas que achavam inferiores as culturas europeias que eram considerados do 

primeiro mundo.  

Chamamos atenção que não há nada que temer, que até aqui somos fortes o suficiente de 

continuarmos vivos, mesmo que passamos por mudanças muitas das vezes quase que obrigados, 

felizes por conseguir cada vez que passamos por um processo como estes rapidamente conseguimos 

nos adaptar. 

 Esse trabalho não veio para criticar ninguém mas, veio mostrar a visão daquilo que sempre 

foi o objeto de estudo, chegou o momento de fazer pequena demonstração da capacidade de 

descrever e estudar a si mesmo, sem ter que contentar com aquilo que os outros estudiosos que 

estudam, opinam da maneira deles, da visão eurocêntrica que nunca falam exatamente como o povo 

vê e sente de contar sua própria história, quebrar o paradigma, mostrar para os futuros intelectuais 

indígenas que tudo é possível quando se crê em algo que fortalece em busca dos nossos ideais. 
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Capítulo 22 

 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇAO ESCOLAR ÍNDIGENA: UM OLHAR 

VOLTADO PARA O SABERES CULTURAIS DAS MODALIDADES DA ESCOLA 

MUNICIPAL INDIGENA KOINUKUNOEN 

 

                                Rosangela Mattos da Silva  

 

 

RESUMO 

Esse trabalho é um relato vivenciado em todas modalidades oferecidas na escola Escola Municipal 

Indígena Koinunkunoen, com alunos indígenas kadwéus, kinikinau e terena, um olhar direcionado a 

perspectivas de ensino e aprendizado da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; da 

importância da revitalização da cultura kinikinau do conhecimento das lutas e companheirismo de 

ambas etnias, desenvolvendo projetos culturais dentro da escola. Após analisar o método de 

educação escolar indígena multicultural que teve como objetivo revitalizar, socializar e mostrar a 

valorização de culturas enriquecendo a dinamização da sala de aula, visando também a importância 

da ajuda de uma etnia para outra e os saberes obtidos por anciãs e histórias do nosso povo, 

acompanhando sempre a LDB e as demais leis que nos amparam, contribuindo com todas as 

disciplinas. 

 

 RESUMO NA LINGUA KADIWEU 

Ni₲idi nidigo yalakawawigili₲axina₲ane₲eco nidikona₲axi E.M.I li₲axinigidi 

ejiwajegi,kinikinau,ina nijolola ikee anoda₲e ni₲axi₲egi niga nigipawanigi, ina bana₲a 

oyowo₲otawanigi bana₲a legitibigimece me nidikona₲a, mida ane jao₲a moyowo₲odi ane 

lawikodico,  coda anoda₲e me ila₲atiwage midi me eledi noika manita₲a nidikona₲axi. ni₲ika 

ne₲eliodi moiwi ni₲ika aneda₲e moi₲axi noika niginoa loanico coda monala₲atacigi ane lakata₲a 

oda ilakidetiwage coda me iketiogi mele lakata₲a midi me noika. Coda meo mepana₲a ele anoda₲e 

me dini₲axitibigiwaji catewedi nidikona₲axi. Coda a₲a₲a yaxawa me dinaxawa midi me noika, 

ane li₲axina₲ane₲egi ni₲ina bana₲a laxokodi ane natematigigi ₲odoigi, odiotece aca LDB 

ica₲icoa eletidi najoina₲ane₲eco ane odowediteloco ecoa ₲oni₲axina₲ane₲eco. 

(Professor Juciney da Silva Rufino, licenciado em Linguagem pela UFMS) 

 

RESUMO EM LINGUA KINIKINAU 

KALIHUXOWOTI 

Yûho heu koiti itukeowo ihakexeowo ihakexeowo xokó ihakexowotu koinukunoen,ya ihakexowoti 

hikó mayapenó koinukunoen yóko terenoen. Ya komomeowo po’aixowoti ya kuyeowo hikó 
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ihakexeowo/ihikaxuâti inuxoti ya hunokoku, ya ixeowo koitukeya pi’ati xanêna hikó itukeowo 

kuweke ihakexowokuti ikéneke komomeowo maká huwa’axeowo  po’iti xâne hikó ya exetinati 

kúxoti xâne hikó. Kutipasiâti LDB yóko po’i hikó pahukoti koyuhópeti ya ihakexowoti, lêi ixuá 

puxarará hikó. 

(Professor Inacio Roberto, licenciado em linguagem pela UFMS)      

 

Algumas considerações 

 A educação escolar indígena é uma janela que permite processos educativos de acordo com 

cada povo, e a valorização de cada um é fundamental para a propagação da cultura. A nossa escola é 

rica de cultura podendo expressar, armazenar e transmitir suas culturas passando de geração em 

geração.  

 

.Modalidade educacional na Escola Municipal Indígena KOINUKUNOEN  

 

É fruto de um longo processo de mobilizações sociais, políticas públicas e reflexões críticas, 

bem como normativas a partir da  Constituição Federal de 1988, a qual, traçou pela primeira vez, na 

história brasileira, um quadro jurídico com as sociedades indígenas, garantindo ao índio o direito a 

uma escola diferenciada, com seus métodos de ensino presente nas práticas do ensino da linguística. 

A Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Nacional, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

em seu Art.79 traz aspectos sobre a articulação dos sistemas de ensino para oferta da educação 

escolar bilíngue, intercultural dos povos indígenas com seguintes objetivos;  

1- proporcionar aos índios, comunidades e povos, e recuperação de suas memórias históricas e 

reafirmação de suas identidades étnicas;a valorização de suas línguas e essências  

2 - garantir aos índios, suas comunidades e povos e acesso as informações conhecimento técnicas 

científicas da sociedade nacional. 

 Hoje a educação escolar indígena e considerada uma modalidade da educação básica, que 

deve proporcionar as populações indígenas, além do acesso aos conhecimentos universais, a 

afirmação das identidades étnicas, a recuperação das memórias históricas, a  interculturalidade e a 

valorização da língua materna. 

 A educação escolar indígena é uma janela que permite processos educativos de acordo com 

cada povo, sendo essencial valorizar cada um. A nossa escola é rica de cultura podendo expressar, 

armazenar e transmitir as culturas entre as  gerações, difundindo a gama de conhecimentos que a 

representam.  
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A escola Municipal indígena koinukunoen, que significa “Índio guerreiro”,  localiza-se na 

Aldeia São João, território indígena kadiweu, em  Porto Murtinho,  MS. 

           Na aldeia São João foram realizadas discussões sobre as escolas que os índios desejavam, 

verificando-se que a maioria deles rejeitava um tratamento igual aquele oferecido aos kadweu. Isso 

levou a pensar, então, em uma escola que atendesse a índios terenas, proposta que também foi 

rejeitada pelo grupo.  

Esse fato causou estranheza e, ainda que timidamente, os kinikinaus começaram a revelar a 

partir desse episódio uma identidade étnica distinta. A valorização da construção da escola indígena 

koinukunoen e o que ela representa dentro da comunidade, tendo a escola como um principio de 

lutas, para revitalização de uma etnia considerada instinta, se autoidentificando com seus  valores 

cultura, língua e a arte na visão do povo kinikinau, atendendo assim aos anseios desse povo;  e com 

decorrer do tempo,  atendendo também o povo kadiweu.  

 

Modalidade 

 

A deliberação de nº 6767 garante que a escola indígena deverá ter espaço físico planejado de 

forma a atender a proposta pedagógica e oferecer o desenvolvimento do alunos, respeitando suas 

especificidade.  

Em 1997, a prefeitura de Porto Murtinho, por meio da Secretária Municipal de Educação 

(SEMED), iniciou o trabalho de educação escolar no território indígena kadiwéu, com a perspectiva 

da implantação de escolas que atendessem às necessidades de cada aldeia. Segundo Souza, (2007),  

antes de 1997, as escolas indígenas deste território viviam um “jogo de empurra” entre Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), estado e municípios. 

Naquele momento, a escola estava aos cuidados do município de Bonito MS. Ao 

conhecimento das leis que regem a educação escolar Indígena, em 1998 municipalizou-se a escola, 

iniciando seu funcionamento com a presença de apenas um professor kinikinau, João Moreira, no 

ano de  1999. Já no ano seguinte, o professor Inacio Roberto, também kinikinau, deu inicio a sua 

carreira de professor. 

 

Espaço físico  

A Escola Municipal Indígena Koinukonoen está localizado na Aldeia São João, território 

indígena kadiweu, município de Porto Murtinho, MS. Contempla em seu  espaço físico dois prédios, 

sendo um deles cedido pela FUNAI.  Para a criação da escola foi necessária a autorização da 
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liderança Kadweu com uma reunião realizada na Aldeia Alvez de Barros, no dia 23 de setembro de 

2002 e registrada no livro Ata nº 09, da Escola Municipal Indígena koinukonoen.  

Como está na Resolução 03 art. 2, Parágrafo Único, “ a escola indígena será criada em 

atendimento a revindicação ou iniciativa de comunidade interessada, ou anuência da mesma, 

respeitadas suas formas de representação.  

Após sua criação, funciona com base na Deliberação 6767/2002 e Resolução 03/99 e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), no que tange  as etapas da Educação 

infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Porém, não desenvolve atividades compatíveis com 

seu Regimento e não possui o Projeto Político Pedagógico Indígena. 

A Escola municipal Indígena koinukonoen está em exercício por meio das lideranças e 

ALVARÁ de nº 144/2011, de acordo com o artigo 1º da Deliberação 6767/2002. Atualmente as aulas 

são ministradas por professores indígenas, sob a responsabilidade do professor Juvenil Cruz, da etnia 

kadiweu. O referido professor é  formado em Historia pela Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB) em 2008, atuando como coordenador pedagógico, cargo escolhido pelos pais em reunião no 

início do ano letivo. 

Os demais professores são:  Abidenz Kadweu, licenciado em Matemática, Cleuza Alcantara, 

etnia Terena, formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)  em 200, 

Alexandre Francisco, licenciado em Linguagem, Genivaldo Ribeiro, Terena formado em Magistério 

Povos do Pantanal, João Moreira,  Kinikinau, licenciado em Matemática pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS), Juciney Rufino, Kadweu, licenciado em Linguagem pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),  Odenil Matchua e Ataíde Almeida, ambos 

licenciados em Ciências Sociais e Rosângela Mattos, Kinikinau, licenciada em Ciências da Natureza. 

 

 Modalidade de ensino 

  

A partir de 2007, iniciou-se também o Ensino Médio no período noturno, atendendo os 3 

anos dessa etapa e suprindo a  demanda de alunos que terminaram o Ensino Fundamental e tinham 

dificuldades de saírem da Aldeia. 

Todas as disciplina são trabalhadas de acordo com a nossa cultura, pois atendemos três etnias 

Kadiweu, Kinikinau e Terena. Em modalidades requer uma pedagogia própria em respeito as 

especificidadse étnico-culturais do povo indígena.  

O ensino intercultural e bilíngue atende as  três etapas - Educação infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio -, conforme a lei garante no art. 10, anunciando a proposta da 
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pedagogia como instrumento norteador das ações pedagógicas e administrativas desenvolvidas pelas 

escolas indígenas.  

A língua materna, ou seja, a língua indígena não é inserida na escola, mas sim uma disciplina, 

não como forma de preservação sociolinguística. Essas aulas  são ministradas por professores 

indígenas referentes as línguas.  

A escola não possui materiais didáticos de acordo com o contexto sociocultural. Temos um 

projeto entre rede de saberes em andamento somente para Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Fundamental, contemplando letramento e numeração  com trabalho de pesquisa dos professores 

indígenas kadiweu e kinikinau. Com a apresentação de pequenos textos com as histórias, as lendas e 

as crenças e atividades referentes compatíveis a cada ano e  traduzida nas línguas indígenas kadweu 

e kinikinau .  

 

 

Cultura na educação 

 

 São planejados ações de acordo com cada povo, porém a Escola Municipal Indígena 

Koinukunoen atende três etnias: Kadiweu, Kinikinau e Terena. Então como o maior número de 

alunos são os kadweu e kinikinau, atendemos aspectos da cultura de ambas na sala de aula, como a 

língua indígena. 

 Cabe ressaltar que começamos a valorizar cada cultura, pois somos indígenas que moram na 

mesma comunidade. Trazemos também danças para serem inseridas nas disciplinas de artes e 

Educação.Física, fazendo os aluno conhecerem e compreenderem o significado de cada etnia, assim 

incentivamos a participação de todos.   

Trabalhamos também com pintura corporal, desde a extração da tinta, fazendo uma 

articulação com as demais disciplinas, como Ciências, por exemplo.  

As atividades incentivam a valorização da Geografia, Historia e Ciências indígenas nos 

contos de nossos anciões, que passam os  ensinamentos por meio de desenhos para os mais jovens, 

relatando à história de ambas as etnias. Nas aulas de Matemática podem ser  inseridos desenhos 

corporais, colares de sementes e cocares, auxiliando nas contagens, soma,  sequências, trazendo 

ainda uma visão ampla sobre as belezas indígenas, por meio dos  adornos e desenhos referentes as 

etnias. 

 O tema territorialidade está sempre presente, mostrando a importância para o aluno a 

conscientização sobre o uso dos recursos da natureza, resgatando também as histórias e lendas sobre 

matas, águas e terra.  
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Com intuito de construir e colocar em prática uma escola diferenciada, trazendo a 

comunidade para escola com suas manifestações e afeições em suas atividades de características 

próprias. Desenvolvendo assim projetos práticos voltados para a nossa realidade, aliando teoria e 

conhecimento em sala de aula.  

 

 

Línguas Indígenas Kadweu e Kinikinau 

 

 As aulas são ministradas ao mesmo tempo, sendo que o maior número de alunos fica na sala 

de aula. O professor kinikinau atende os alunos kinikinau, já o professor kadiweu,  atende os alunos 

da Lingua Indígena Kadweu, o qual trabalha com as turmas dos Anos Iniciais do  Ensino 

Fundamental. 

 Os conteúdo são ministrados de acordo com a realidade dos alunos, sendo as  escritas e sons 

fonéticos da palavra bastante repassados. No caso da Língua Indígena Kadiweu é fundamental para a 

preservação e revitalização da fala e da escrita, diferenciando a fala masculina da feminina.  

A Língua Indígena Kinikinau sendo revitalizada no ensino às crianças, despertando o 

interesse da cada uma. Pois temos legislações que nos garantem uma escola especifica, diferenciada 

culturalmente e com ensino bilíngue/multilíngue. 

 

ESPORTE  

 

O futebol é muito apreciado pelos alunos de todas as idades, tanto no masculino quanto no 

feminino, Na Educação Física e nos eventos da comunidade acontecem torneios de futebol, 

incentivando a atividade física e possibilitando cuidados com a saúde.  

Também usamos as danças culturais das referidas etnias, recebendo bastante incentivo dos  

professores indígenas Ataíde Almeida, Kadiweu, licenciado em Ciências Sociais pela UFMS de 

Aquidauana, MS, em 2014 e a professora Rosangela Mattos da Silva, Kinikinau, licenciada em 

Ciências da Natureza, também pela UFMS de Aquidauana, 2014.  

Em dado momento, possibilitamos uma troca de culturas, sendo que os  alunos da escola, 

entre quais os Kadweus, participaram da dança dos Kinikinaus e vice-versa. Assim,  mostrando que 

podem ajudar um ao outro já que moram no mesmo território. Aproveitamos para ressaltar sobre o 

respeito a história dos Kadweus e dos Kinikinau, valorizando as tradições de cada cultura, mostrando 

as  diferença por meio de pinturas e vestimentas (os kadweu se vestem de tecido chamado de xirípas) 

com adornos de colares compridos de miçangas e fitas de cetim para o cabelo, de preferência nas 
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cores vermelho e azul. Já as vestes dos Kinikinau, são feitas com pena, sementes e outros elementos 

da natureza. 

É importante ressaltar, que nessa atividade vimos a mudança a partir do ponto de vista dos 

alunos, ou seja, devendo prevalecer o respeito a cultura de cada etnia. 

 

Conclusão 

 

 Para desenvolver esse relato, o qual irá compor um livro de boas práticas docentes nos 

cenários escolares de Porto Murtinho, MS, consideramos relevante apresentar um texto evidenciando 

aspectos que perfazem as culturas dos povos indígenas e nos dizem sobre suas especificidades. 

Salientamos que a escrita pautou-se em conhecimentos a partir da nossa própria história de 

vida, cultura, diálogos em reuniões de pais e professores e outros momentos, oportunizando o 

registro dos conceitos sobre cada cultura, de tal modo que conseguimos refletir acerca das lutas e 

conquistas.  

 Resumidamente, apontamos os pontos positivos e pensamentos dos alunos sobre a  

importância da Escola Municipal Indígena para os Kinikinau, na reafirmação da identificação de sua 

própria historia, respeitando também o território indígena Kadweu pelo tempo de construção da 

comunidade indígena São João.  

E mesmo morando em território que não é de origem Kinikinau preservar pela sua cultura. 

Essa longa história de lutas e conquistas para a construção de uma escola diferenciada, analisando 

pontos que ainda não estão em prática. 

Acreditamos que com trabalhos educativos voltados a cultura podemos quebrar  barreira 

existentes entre as etnias que moram na região, por não entenderem a importância de ambas para a 

consolidação  de uma escola cidadão. 
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