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Remodelada, moderna, informativa. 

A Revista Espie! Criatividade e Inovação na Rede entra na quarta edição �orescendo projetos e 
ações inovadoras, semeados por professores que perceberam o Mundo como seu canteiro de 
obras, ultrapassando aebarreira física da sala de aula.  E como professores semeadores, são 
protagonistas e capazes de redescobrir-se facilmente formadores de um novo contexto de ações 
que contagiam e se transformam em projetos atuais, não convencionais, pautados na educação 
pública de qualidade para todos e idealizada por todos. 

A Revista Espie! publica nesta edição relatos de experiências em andamentos ou já vivenciadas, 
como o uso da game�cação em ambiente educacional; o sarau literário como ferramenta no 
processo de ensino-aprendizagem. Traz também um relato de experiência sobre os Direitos 
Humanos debatidos por meio de uma disciplina eletiva do ensino médio em tempo integral. 

A�nal, os leitores sabem o que é o Duolingo? Não? Veja como é o suporte tecnológico para o 
ensino e a aprendizagem da Língua Espanhola em uma escola da rede estadual e o relato do 
primeiro ano de uma outra escola também em tempo integral.

A Educação Física teve vez nesta edição ao relatar brincadeiras tradicionais e educação no 
trânsito como forma de cidadania e os 365 dias do Educa + Rádio, um programa referência 
desenvolvido por meios das ondas da Rádio Aperipê.

Os relatos desta edição só são alguns, através dos quais os frutos já começaram a aparecer. Que 
esses possam tornar-se inspiração a outros professores semeadores. E que a inspiração seja 
convertida em uma rede de ações e resultados frondosos. 

Boa leitura!

CARTA AO
LEITOR

Josué Modesto dos Passos Subrinho
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 
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 USO DA

COMO METODOLOGIA DE ENSINO 
APLICADA EM LÍNGUA ESPANHOLA: 
UMA ABORDAGEM NO COLÉGIO 
ESTADUAL MANUEL BOMFIM
Monicque Raphaelle Imbassahy Santos Pereira

      Entre os muitos aparatos tecnológicos voltados à 
educação, os jogos digitais são um dos que mais 
promovem engajamento e motivação nos aprendizes. 
A cultura lúdica se articula com a cultura tecnológica 
e cria mecanismos em que os estudantes são 
motivados a cumprir missões para alcançar objetivos 
e ganhar recompensas. Este artigo apresenta uma 
experiência com a metodologia ativa da Gami�cação 
no Colégio Estadual Manuel Bom�m, no município 
de Arauá, no Estado de Sergipe, mostrando que é 
possível melhorar as práticas docentes mesmo em 
ambientes escolares com poucos recursos 
tecnológicos, onde a professora engajou os alunos em 
um game que utiliza smartphone e aplicativo leitor de 
QR Code.

Palavras-chave: Gami�cação, Tecnologia, Game 
Ensino, Aprendizagem e Língua Espanhola.

07 08



INTRODUÇÃO

GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

    A educação tem dado sinais de que a escola 
tradicional não possui mais espaço na atual 
conjuntura educacional em que se encontram o Brasil 
e o mundo. “A escola seria, então, uma máquina 
antiquada. Tanto seus componentes quanto seus 
modos de funcionamento já não entram facilmente 
em sintonia com os jovens do século XXI” (SIBILIA, 
2012, p.13).

 Dentro desse processo evolutivo da educação, 
surge um questionamento que passa a incomodar seus 
principais elementos: alunos e professores. Para tanto, 
as novas tecnologias passam a fazer parte do ambiente 
educacional atual e não se trata de uma substituição, 
mas de uma realidade de coexistência, que tem se 
tornado cada vez mais presente e contribuído para 
uma transformação do que se conhecia como 
aprender e ensinar.

 Por terem nascido na era digital, os jovens 
abraçam essas novidades e se envolvem com elade 
maneira mais intrínseca e naturalizada, embora não se 

trate de exclusividade das gerações mais novas. Fazer 
uso da tecnologia, utilizando todo o potencial dos 
dispositivos eletrônicos, potencializa e cria inúmeras 
possibilidades para melhorar o desempenho dos 
atores principais do processo de 
ensino-aprendizagem.

 A sala de aula escolar se converteu em algo 
terrivelmente chato e a obrigação de frequentá-la 
implica uma espécie de calvário cotidiano para os 
dinâmicos jovens contemporâneos, como a�rma 
Sibilia (2012). Aos professores cabe a difícil tarefa de 
tornar a escola interessante com a �nalidade de 
envolver os alunos nas atividades pedagógicas, em 
detrimento dos equipamentos eletrônicos com acesso 
livre a opções atraentes e dinâmicas, como as redes 
sociais.

 Na contemporaneidade, tudo e todos estão 
conectados na maior parte do tempo, gerando um mar 
de informações que, muitas vezes, os deixam 
inquietos e agitados na busca por novas informações.

 Entre tantas opções de aparatos tecnológicos 
voltados  educação, os jogos digitais são os que mais 
promovem motivação e interesse nos alunos. Apesar 
dos diversos questionamentos sobre a sua e�cácia na 
construção do conhecimento, é indubitável que, 
quando alguém se sente motivado a aprender algo 
novo, esse conhecimento é assimilado de maneira 
mais satisfatória. Os games prendem a atenção dos 
jovens por um tempo superior ao que eles utilizam 
lendo um livro ou fazendo um trabalho escolar.

 Diante da observação nessa mudança de 
comportamento, os educadores viram nesta 
metodologia ativa de ensino uma oportunidade de 
aliar conhecimento à diversão, fazendo com que as 
aulas sejam atrativas a uma geração acostumada a 
receber informações em velocidade superior ao que 
estavam acostumadas as gerações que os antecederam.

 O uso de games na educação é uma proposta 
de ensino diferenciada e adaptativa, capaz de 
trabalhar as di�culdades e potencialidades de cada 
aluno de forma segmentada. “Gami�cação é o 
processo de utilização da mecânica, estilo e o 
pensamento de games, em contexto não game, como 
meio para engajar e motivar pessoas, objetivando a 
aprendizagem por meio da interaçãoentre pessoas, 
com as tecnologias e com o meio” (PIMENTEL, 2018, 
online).

 Este artigo se fundamenta na perspectiva de 
que a construção do conhecimento envolve a diversão, 
a motivação e o engajamento dos alunos em seus 
processos de aprendizagem, a partir da utilização dos 
jogos digitais na educação, tais como a gami�cação da 
aprendizagem, jogos educativos e educacionais, bem 
como as novas visões de aprendizagem 

proporcionadas por estes jogos. Para Kapp (2014, 
(online), a Gami�cação “faz uso dos elementos dos 
jogos em interações que são puro entretenimento, mas 
que estimulam a criatividade, o pensamento crítico, o 
engajamento e a motivação, o trabalho em equipe e a 
independência na solução de problemas”.

 A inserção dos jogos digitais em sala de aula 
quebra um paradigma de que a escola está ligada à 
obrigação, tarefa e controle. Apesar dos jogos estarem 
presentes há bastante tempo no ambiente educacional, 
na forma de tabuleiros e de jogos de palavras, nunca 
foi colocado como objeto de aprendizagem, uma vez 
que, eram utilizados somente de forma lúdica como 
passatempos, entretenimento ou trabalhos em grupo.

 Os jovens que crescem rodeados de tecnologia 
aprendem diferente dos seus antepassados e pensam 
diferente deles, ou seja, para estes jovens, não faz 
sentido e é pouco e�caz ensiná-los com técnicas 
diferentes do seu contexto. A proposta dos jogos 
digitais é promover a aprendizagem de forma lúdica e 
signi�cativa, engajando os aprendizes na atividade 
proposta pelo game. O conteúdo continua sendo 
importante, mas o foco está na forma como esse 
conhecimento é assimilado pelo aprendiz.

 Ainda que a aprendizagem não ocorra dentro 
do jogo, o game faz despertar o encanto por alguns 
conteúdos, aguçando o interesse para a pesquisa em 
determinados assuntos, uma vez que a ludicidade da 
aprendizagem faz com que as informações que 
interessam aos aprendizes sejam melhores 
assimiladas.

 A Gami�cação é um termo que está sendo 
bastante difundido no cenário educacional e consiste 
em usar mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar 
pessoas, resolver problemas e melhorar a 
aprendizagem, aplicando características dos games 
neste processo. O principal objetivo da Gami�cação 
no ambiente escolar é aumentar o envolvimento, o 
comprometimento e tornar a sala de aula atraente aos 
aprendizes e, consequentemente, motivar ações e 
comportamentos em ambientes fora do contexto dos 
games. Além dos desa�os propostos nos jogos, as 
recompensas também são primordiais para o sucesso 
da metodologia.

 A inserção dos jogos, no ambiente escolar, 
estimula a competição saudável e desperta um 
sentimento de conquista própria, uma vez que os 
aprendizes desenvolvem uma noção de e�ciência que 
os entusiasma a se engajar sempre mais na próxima 
tarefa. Desperta também a essência do trabalho em 
grupo, desenvolvendo o espírito de colaboração, 
solidariedade e união em busca do mesmo objetivo.

 Uma das grandes vantagens da Gami�cação é a 
inclusão do erro como parte natural do processo de 
aprendizagem. Na metodologia tradicional, 
historicamente, o erro não é bem tolerado e é tratado 
de forma punitiva, porém incluir e aceitá-lo como 
parte do processo de aprendizagem, estimula o aluno 
a fazer uma re�exão acerca dos motivos deste erro, 
sendo este, um processo semelhante ao que ocorre nos 
games.

 O intuito da Gami�cação não é somente levar 
jogos digitais à sala de aula, é gami�car o processo de 
ensino e aprendizagem, transformando-o em algo 
diferenciado na rotina escolar. O jogo promove 
motivação nos alunos e esse empenho fortalece o 
contexto da aprendizagem, transformando o cenário 
escolar e expandindo-o para além das paredes da sala 
de aula.

 A Gami�cação é um aliado em vários 
processos pedagógicos, uma vez que pode ser aplicada 
tanto ao conteúdo escolar quanto à prática social, 
estreitando as relações entre alunos e professores, 
contribuindo para a construção de conhecimentos 
sólidos, desenvolvendo habilidades e competências de 
maneira mais e�caz quando comparada aos métodos 
tradicionais de ensino.

 Por se tratar de um advento em ascensão, a 
Gami�cação tem poucos relatos de experiências no 
processo educacional por parte dos docentes. Fato este 
que ocorre, também, pela falta de capacitação dos 
pro�ssionais desta área. É preciso que os educadores 
dominem bem esta metodologia antes de aplicá-la em 
seus projetos. Se a Gami�cação for aplicada de 
maneira incorreta ou sem a capacitação satisfatória do 
pro�ssional, poderá atingir de forma negativa o 
processo de ensino e aprendizagem.
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A PRÁTICA NO COLÉGIO ESTADUAL MANUEL BOMFIM

 Diante da limitação dos recursos tecnológicos 
do Colégio Estadual Manuel Bom�m, localizada no 
município de Arauá/SE, a professora de Língua 
Espanhola deparou-se diante de um desa�o: como 
gami�car uma atividade com os recursos disponíveis? 
A solução surgiu durante a aula de especialização, na 
qual a professora de Didática apresentou uma 
atividade com metodologia ativa utilizando o celular e 
um aplicativo leitor de QR Code.
 O QR Code (Quick Reponse, ou seja, resposta 
rápida, em inglês) é um código de barras 
bidimensional que pode ser escaneado através de um 
aplicativo que utiliza a câmera do celular para 
decodi�car uma mensagem, que pode ser um texto ou 
um link, que levará o usuário a algum site. Para a 
execução deste aplicativo não é necessário o uso da 
internet, exceto se o QR Code direcionar o usuário a 
algum site. 
 Por esta particularidade, respeitando o 
princípio de que a atividade escolar deve ser 
integradora e não excludente, o QR Code foi a 
tecnologia escolhida para a aplicação da Gami�cação 
no Colégio Estadual Manuel Bom�m, já que poucos 
alunos daquela comunidade possuem internet 4G no 
celular e a escola não dispõe de rede wi-� para alunos 
e professores.
 A princípio, a professora decidiu executar a 
atividade com duas turmas do 3º ano do Ensino 
Médio, por se tratar de alunos que estavam em tensão 
pré-Enem. O objetivo da atividade foi fazer, de 
maneira lúdica, uma revisão de interpretação de texto, 
que é modelo de questão mais cobrado naquele 
exame.
 A tarefa se assemelhava ao jogo de caça ao 
tesouro, na qual os alunos tinham que seguir pistas 
codi�cadas e encontrar as perguntas referentes a cada 
questão. O texto escolhido continha cinco questões 
objetivas com apenas uma única alternativa correta. 
As pistas e perguntas foram codi�cadas em QR Code 
no site https://br.qr-code-generator.com/ (acesso em: 
18/04/2018). Todas foram coladas em pontos 
estratégicos da escola, seguindo o roteiro das pistas 
previamente codi�cadas.

 As turmas foram divididas em equipes de 5 
integrantes, nas quais cada equipe tinha um líder e 
este deveria ter instalado previamente em seu celular 
um aplicativo leitor de QR Code. Foram distribuídas  
cópias do texto e uma folha de resposta para cada 
equipe. A professora passou as orientações de como 
escanear os códigos e seguir as pistas. Cada etapa da 
tarefa tinha um tempo especí�co para ser executada e, 
ao �nal, vencia a equipe que conseguisse acertar o 
maior número de questões em menor tempo.
 Foram disponibilizados 6 minutos para a 
primeira leitura do texto. Após essa leitura, as equipes 
se posicionaram para que fosse dada a largada para a 
caça às perguntas. Para esta etapa da tarefa, foram 
disponibilizados 12 minutos. Caso esse tempo não 
fosse utilizado totalmente na caça às perguntas, 
poderia ser utilizado para respondê-las em sala ou 
fazer a leitura do texto quantas vezes mais fossem 
necessárias. A cada pista encontrada, o grupo deveria 
fazer uma sel�e com o QR Code ao fundo. Para a 
próxima etapa da tarefa, a de resolução das questões, 
foram disponibilizados 7 minutos. Ao �nal deste 
tempo, a professora alertava os alunos para entregar a 
folha de respostas devidamente preenchida.  
 Durante a execução das tarefas, a professora 
não poderia ser consultada a respeito de vocábulos 
desconhecidos, pois o papel dela seria conduzir e 
orientar os alunos durante a dinâmica da atividade. 
Diante de palavras desconhecidas, os alunos deveriam 
usar a técnica de inferência textual, amplamente 
desenvolvida em sala de aula durante o ano letivo.
 

 Por se tratar de uma atividade fora do comum 
no ambiente escolar, na qual os alunos correram pelo 
pátio da escola, com o celular na mão para, 
supostamente, fazer fotos, despertou a curiosidade 
nos outros alunos, professores e equipe diretiva. 
Alguns professores acharam a atividade interessante e 
mostraram interesse em aprender aquela metodologia 
ativa. A diretora elogiou a iniciativa e a prática 
docente diferenciada da professora, enquanto a 
coordenadora pedagógica a advertiu negativamente 
por colocar os alunos para correr no pátio, alegando 
que aquela conduta tumultuava a escola. Os alunos  
que assistiram à atividade �caram perguntando 
quando a professora faria algo semelhante com eles, 
pois acharam divertida a forma como os colegas 
estavam aprendendo.
 Ao dividir as equipes, a professora distribuiu 
dicionários bilíngues para que os alunos pudessem 
consultar, caso tivessem dúvidas com algumas 
palavras desconhecidas por eles. Assim como na 
atividade aplicada nas turmas do 3º ano, durante a 

execução das tarefas, a professora não poderia ser 
consultada a respeito desse tipo de dúvida, pois o 
papel dela era conduzir e orientá-los durante a 
dinâmica da atividade. Ao �nal, venceria quem tivesse 
o maior número de acertos no menor tempo.
 A aplicação da metodologia foi um sucesso 
deixando os estudantes satisfeitos e empolgados com a 
forma diferenciada de aprender e revisar os conteúdos 
para o Enem. Todos os alunos estavam envolvidos 
com a mesma empolgação e engajados na execução 
das tarefas. A�nal, ninguém queria perder o jogo. A 
prática docente da professora foi elogiada por toda a 
equipe diretiva e, mais uma vez, os colegas quiseram 
aprender como aplicar aquela metodologia ativa. Os 
alunos deram um feedback positivo, elogiando a 
gami�cação da atividade, dizendo que conseguiram 
fazer a inferência textual de forma mais precisa, uma 
vez que não queriam perder tempo na competição 
olhando o dicionário para procurar vocábulos 
desconhecidos.
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 A Gami�cação na educação é um fenômeno 
em ascensão que acontece de forma natural, devido à 
crescente popularidade dos games. Está claro que 
gami�car não é apenas inserir tecnologia na sala de 
aula, é preciso dar sentido ao uso das ferramentas 
tecnológicas para satisfazer os anseios dos autores 
envolvidos no processo. Ao professor cabe a tarefa de, 
constantemente, reciclar seus conhecimentos e fazer a 
capacitação necessária para adequar-se a esse novo 
modelo de ensino e aprendizagem.
 A experiência no Colégio Estadual Manuel 
Bom�m mostrou que, ao gami�car a atividade, a 
professora conseguiu envolver os alunos, fazendo-os 
aprender e assimilar o conteúdo enquanto achavam 
que estavam apenas jogando. Mostrou também que 
toda inserção de novas práticas requer um 
amadurecimento, que vai acontecendo à medida que é 
implantada e que, assim como as atividades 
pedagógicas tradicionais, a metodologia da 
Gami�cação precisa ser adequada ao per�l de cada 
turma, para que os resultados sejam satisfatórios.
 Após essa prática, os alunos demonstraram 
mais interesse e envolvimento nas aulas de Espanhol, 
pois a professora conseguiu maior aproximação 
afetiva com a turma, despertando o interesse de outros 
alunos a aprender Espanhol com aquela professora 

que utilizava práticas pedagógicas diferenciadas, 
porque o importante na escola não é só estudar, não é 
só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar 
ambiente de camaradagem, é conviver, é se ‘amarrar 
nela’, como diz a poesia “A escola”, atribuída a Paulo 
Freire.
 Com esta experiência, os outros professores se 
mostraram interessados em aprender a metodologia 
ativa como forma de motivação para melhorar o 
desempenho das suas aulas e a direção da escola �cou 
bastante empolgada com a possibilidade de tornar a 
escola mais atraente para os alunos. Observa-se que, 
apesar das críticas, das di�culdades e escassez de 
recursos, o professor não deve desistir de inovar na 
educação. 
 Ao longo deste estudo, foi possível observar 
como a metodologia da Gami�cação é importante 
para a atração do aluno à escola e como ela tem se 
tornado fundamental para melhorar o processo 
educativo na atual conjuntura social, na qual as redes 
sociais e os smartphones travam uma disputa desleal e 
desigual com a escola. Com esta experiência, está 
provado que é possível inserir tecnologia na sala de 
aula, ainda que os recursos sejam escassos ou 
limitados e, para isto, basta conhecimento, 
capacitação e criatividade do professor.
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SARAU LITERÁRIO:
UM MUNDO DE POSSIBILIDADES
Lídia Maria da Silva Freire

  presente artigo advém de uma prática pedagógica permanente da Escola Estadual  
 Abelardo Barreto do Rosário, na cidade de Tobias Barreto, o Projeto Sarau 
Literário, com o intuito de proporcionar ao seu público um ambiente favorável ao hábito 
da leitura e uma aproximação com uma das formas de arte mais antigas da sociedade. Tal 
evento é embasado em autores que contribuíram para a discussão sobre a relevância da 
arte literária concernente ao desenvolvimento de uma pro�ciência leitora, alinhado aos 
documentos o�ciais da educação que primam por um processo de ensino/aprendizagem 
dinâmico cujos agentes participem ativamente. Assim, acredita-se que o Sarau Literário 
seja mais um subsídio relevante à prática docente e ao desenvolvimento do gosto pela 
leitura, principalmente a literária, pelos alunos.

Palavras-chaves: Sarau Literário. Leitura. Prática pedagógica.
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 O presente trabalho é fruto de um projeto  
em-sucedido desenvolvido pelos professores de 
Língua Portuguesa da Escola Estadual Abelardo 
Barreto do Rosário, situada na cidade de Tobias 
Barreto/SE, em consonância com a equipe diretiva e 
todo o corpo docente da referida instituição, bem 
como a participação em massa dos mais de 1000 
alunos matriculados no EnsinoFundamental II e 
Médio. Trata-se de uma prática pedagógica onde foi 
possível vivenciar experiências de aprendizagens 
riquíssimas no tocante à leitura e à apropriação dos 
mais variados textos literários, por meio da atuação 
dos estudantes, os quais desempenharam com 
bastante a�nco cada uma das tarefas determinadas, 
divulgando e trocando conhecimento.
 Essa proposta partiu da necessidade de 
desenvolver ou aprimorar as habilidades leitoras do 
nosso alunado, como atesta o próprio Projeto Político 
Pedagógico cujo plano de ação concorda que, para 
minimizar a de�ciência de leitura de seu público, é 
necessário redimensionar as práticas pedagógicas 
trazendo para o espaço da sala de aula atividades de
leitura capazes de ampliar os usos da 
língua/linguagens em diferentes contextos e 
aprimorar o pensamento crítico. Por isso, o Sarau 
Literário apresenta-se como um aliado à resolução de 
tal problemática, visto que o texto literário é dotado de 
material discursivo, isto é, rico em sentidos, valores e 
ideologias, características pertinentes ao processo de 
ensino/aprendizagem da leitura.
 Devido ao acesso à leitura e aos livros ser 
bastante limitado à didática de cada professor, por não 
termos uma biblioteca efetiva, esse projeto representa 

um convite à leitura e à descoberta da Literatura, um 
envolvimento maior com uma literatura dos instintos 
básicos do ser humano e da sociedade no qual vive e 
constrói, possibilitando aos alunos e a todos os 
envolvidos novas maneiras de enxergar a vida e o 
mundo, pois a função da leitura literária é:

 Este projeto também visou contribuir com o 
desemenho escolar dos discentes a partir do 
desenvolvimento das atividades propostas, as quais 
incentivaram o hábito da leitura, da produção escrita e 
da expressividade, compartilhando saberes 
historicamente construídos, vivências e um mundo de 
possibilidades. Ele buscou criar um espaço aberto ao 
diálogo entre a  visão de mundo dos ‘grandes 
literários’ e a forma como o mundo é visto atualmente 
a partir dos olhos do nosso alunado. 

 Cosson (2016) defende que à escola, como 
instituição dotada do poder de legislar sobre o 
processo de ensino/aprendizagem, cabe a 
responsabilidade de tornar possíveis práticas que 
efetivem e assegurem o domínio da habilidade leitora 
e do letramento literário como formas de garantir o 
efetivo exercício da cidadania e o acesso à cultura de 
prestígio social, como é o caso da Literatura, tendo em 
vista que é apenas nesse ambiente que a maioria dos 
discentes têm acesso a esse tipo de arte, pois como 
consta no PPP da escola (2017, p.14): “Muitos dos pais
não têm um grau de escolaridade elevado, e, com isso, 
não têm subsídios para o acompanhamento dos 
estudos de seus �lhos, o que torna, em parte, o 
rendimento escolar aquém”.
 Além da responsabilidade da instituição 
escolar, onde a leitura con�gura-se como um dos 
grandes desa�os, o professor tem papel relevante na 
mediação entre o universo leitor e o aluno, entre este e 
o texto literário, assim como defende Loyola (2013, p. 
121) “Na relação entre a literatura e o ensino, a �gura 
do mediador é fundamental. Esse agente é alguém 
cujas ações podem ser decisivas para o sucesso ou 
para o fracasso do futuro leitor”. Ou seja, por mais 
adversidades que esse pro�ssional encontre pelo 
caminho, por mais problemáticas que sejam as 
questões inerentes à educação, o docente deve pautar 

toda sua didática na ideia de que sua missão é facilitar 
a aprendizagem.
Ao oportunizar o contato com essa arte da palavra, 
que constitui uma forma especial de linguagem, o 
pro�ssional da educação assegura o desenrolar de 
uma pro�ciência leitora que se torna a porta de 
entrada para outras habilidades, pois, segundo Loyola 
(2013, p. 120): “A literatura nos propõe a vida, caótica 
e descontínua, com suas mazelas e belezas e admite o
homem como seu centro mais autêntico: um homem 
ao mesmo tempo imperfeito e maravilhoso luminoso 
e sombrio, coerente e incoerente”. Ensina a ver a vida 
de modo singular, a respeitála e respeitar o outro.
 Assim, o Sarau Literário é signi�cativo para 
aproximar o aluno da prática leitora e da Literatura a 
partir de um ambiente descontraído que oportunize a 
socialização dos saberes e das mais variadas 
manifestações culturais, “[...] que, por sua vez, devem 
estar a serviço da ampliação das possibilidades de 
participação em práticas de diferentes campos de 
atividade humana” (BRASIL, 2018, p. 67). Ao 
promover o diálogo e a partilha das experiências de 
leitura vividas em sala de aula, é possível depreender 
que a Literatura é a melhor forma de despertar no 
aluno o hábito da leitura e o senso crítico, além do 
resgate de valores, os quais nos fazem humanos. 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

[...] ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a 
criação do hábito da leitura ou porque seja prazerosa, 
mas sim, e sobretudo, porque nos fornece como 
nenhum outro tipo de leitura faz, os 
instrumentosnecessários para conhecer e articular com 
pro�ciência o mundo feito de linguagem. (COSSON, 
2016, p. 30)
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 O projeto é sempre desenvolvido durante a II 
unidade avaliativa da referida escola como parte da 
nota do bimestre e a cada versão um mundo de 
possibilidades se abre ao aluno. Cada turma, dos três 
turnos, �cou responsável por uma temática e sobre a 
supervisão e orientação de um professor que os 
auxiliou na elaboração da apresentação do trabalho 
desenvolvido, o qual foi apresentado numa 
culminância, no auditório da cidade, entre peças 
teatrais, coreogra�as, declamações, musicais, 
apresentação de produções artísticas próprias etc.
 Muitas das temáticas se basearam em obras 
literárias consagradas nacionalmente e 
mundialmente, como o Sítio do Pica-pau Amarelo, de 
Monteiro Lobato e O Pequeno Príncipe, de Antoine de 
Saint-Exupéry, cuja leitura ou estratégia de leitura 
�cava a cargo do professor responsável. Algumas 
leituras eram feitas na íntegra, outras, mais extensas e 
de linguagem densa que demandavam demasiado 
tempo, eram trabalhadas a partir de resumos, 
resenhas e explicações do professor, como foi o caso 
da obra Auto da barca do inferno, de Gil Vicente, 
tratada a partir de adaptações, porém, bem 
apresentada à turma, desde o seu contexto histórico e 
de produção até a proposta temática, por meio da 
leitura de pequenos trechos.

 Os alunos se envolveram ativamente desde a 
decoração e �gurino até a atuação em dramatizações, 
fato que con�gura o projeto como uma ferramenta de 
aprendizagem signi�cativa já que seus principais 
interessados passam de meros receptores de teorias e 
normas a produtores de mecanismos de 
aprendizagem, a agentes ativos desse processo 
educativo. Da mesma forma professores, gestores e 
toda equipe escolar deram o seu melhor ao se 
envolverem com o Sarau promovendo um ensino mais 
afetivo e efetivo da leitura e da Literatura.

 
 Frente aos objetivos pretendidos, os quais 
perpassam pelas contribuições do texto literário e pelo 
dinamismo do evento na formação leitora dos alunos, 
foi notável o entusiasmo com que os estudantes 
expuseram suas mais diversi�cadas produções 
artísticas e como eles gostam de ter seus trabalhos 
valorizados e prestigiados, não somente pelo professor 
que certamente os avaliará, mas também pelos seus 
pares, seus colegas com os quais se identi�cam e 
também fazem parte da mesma comunidade escolar. 
São propostas como estas, que ultrapassam o sistema 
monótono das aulas de leitura e contribuem para uma 
formação educacional mais respeitosa e humanitária.

METODOLOGIA
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Diálogos sobre direitos humanos:
Um relato de experiência em sala de aula
Agrimária Nascimento Matos 
Adriano Morais Araújo

 presente artigo propõe expor um relato de experiência pedagógica de abordagem dos direitos humanos  
 com alunos do ensino médio de tempo integral do Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral em 
Nossa Senhora do Socorro – Sergipe, por meio da oferta de uma disciplina eletiva no currículo diversi�cado. A 
disciplina objetivou ampliar o entendimento dos alunos acerca dos direitos humanos, aprofundando o debate 
sobre este tema na atualidade brasileira, de modo a promover uma sensibilização e reconhecimento das formas 
que atentem contra esses direitos no cotidiano e em diferentes contextos sociais. 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Educação e Ensino Integral.
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 O ano de 2018 marcou o 70º aniversário de 
um dos mais importantes documentos de referência 
para as relações humanas. Assinada em 1948 pela 
maioria dos países, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – DUDH - emerge como um 
instrumento de reconhecimento de direitos que 
pareciam esquecidos em suas formas mais 
elementares. Após a Segunda Guerra Mundial, os 
genocídios cometidos por ideologias totalitárias e 
fascistas passaram a ser considerados crimes contra a 
humanidade. A declaração corrobora, em seu 
preâmbulo, que o espírito de humanidade deve ter 
como horizonte “o advento de um mundo em que 
todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade [...]” (DUDH, 1948, p. 2). Ficou desde 
então estabelecido que todas as nações esforcem-se 
em promover as liberdades supracitadas, bem como a 
garantia dos princípios de igualdade, dignidade e 
justiça para todos os seus cidadãos.
 A elaboração de mecanismos legais de 
de�nição de um conjunto de direitos humanos 
universais começou a surgir no século XVIII, na 
América do Norte e na Europa, tendo respectivamente 
como principais marcos a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos de 1776 e a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789. Entretanto, estas declarações, embora 
reverberem o avanço da produção de novos valores e 
mentalidades de caráter democrático que iam 
�orescendo no bojo da sociedade americana e 
europeia, foram produzidas em meio a grandes 
contradições sociais. Se por um lado reconheciam 
princípios como liberdade e igualdade, por outro, 
estruturas sociais como a escravidão nas colônias 
norte-americanas, a segregação étnica e de gênero e 
outras formas de discriminação contrastavam com as 
bandeiras de defesa dos direitos nelas expressos. 
Ainda assim, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, ao a�rmar que todos seriam 

iguais perante a lei, lançara um novo paradigma às 
concepções de privilégios naturais que há séculos 
legitimavam todo tipo de dominação e exercício do 
poder pela nobreza e realeza europeia.
 Mais de um século e meio depois, em 1948, 
quando foi produzido o texto da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pela Organização das Nações 
Unidas, o mundo já havia quebrado as correntes da 
escravidão enquanto instituição social legítima, 
assistido as destruições e holocaustos promovidos 
pelas duas guerras mundiais, e agora rede�nia em 
âmbito global aqueles que seriam os valores humanos 
universais válidos para todo e qualquer indivíduo. 
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos” (DUDH, 1948, p.2). O artigo 1º é 
contundente em igualar e universalizar os direitos 
para todo e qualquer ser humano. 
 A DUDH expressa o reconhecimento, por 
parte dos Estados-Membros, de um conjunto de 
prerrogativas e direitos considerados universais, 
indivisíveis e interdepententes. Entretanto, o 
reconhecimento de direitos é sempre uma construção 
política e histórica que se vincula aos contextos 
culturais nos quais os mesmos são evocados. A 
própria noção de cidadania está atrelada 
historicamente ao modo como cada povo entende o 
que são direitos e deveres para os diferentes 
segmentos sociais. Segundo Hunt, “os direitos 
humanos só se tornam signi�cativos quando ganham 
conteúdo político. Não são os direitos de humanos 
num estado de natureza: são os direitos de humanos 
em sociedade” (HUNT: 2009, p.19).
 No Brasil, partir dos anos 80, o debate sobre 
direitos humanos foi ganhando mais fôlego, seja pelo 
cenário de redemocratização como pela atuação de 
organismos internacionais nos países em 
desenvolvimento. No âmbito da educação, um marco 
importante ocorreu em 2007, com a elaboração e 
aprovação do Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos. O Plano se destaca como uma 

Introdução

política pública, primeiramente, “consolidando uma 
proposta de um projeto de sociedade baseada nos 
princípios da democracia, cidadania e justiça social” 
(Brasil, 2007, p.12); bem como “reforçando um 
instrumento de construção de uma cultura de direitos 
humanos, entendida como um processo a ser 
apreendido e vivenciado na perspectiva da cidadania 
ativa” (Brasil, 2007, p. 12).
 O Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos estabelece as diretrizes, concepções, 
princípios, objetivos e ações que devem ser colocados 
em prática pelas instituições e setores que lidam direta 
ou indiretamente com a educação no país, devendo as 
mesmas desenvolver três dimensões: “a) 
conhecimentos e habilidades: compreender os direitos 
humanos e os mecanismos existentes para a sua 
proteção, assim como incentivar o exercício de 
habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e 
comportamentos: desenvolver valores e fortalecer 
atitudes e comportamentos que respeitem os direitos 
humanos; c) ações: desencadear atividades para a 
promoção, defesa e reparação das violações aos 
direitos humanos.” (Brasil, 2007, p. 32).
 Os direitos humanos, embora reconhecidos 
formalmente no âmbito mundial, só ganham sentido 
se seu conteúdo é tornado signi�cativo para cada 
nação e todos os segmentos da sua população. Nesse 
sentido, a educação possui o grande desa�o de auxiliar 
a promover o entendimento e a conscientização da 
necessidade de construir uma sociedade pautada em 
princípios humanitários nas diferentes gerações. 
 Desse modo, a proposta de ofertar uma 
disciplina eletiva semestral em Direitos Humanos no 
currículo diversi�cado pôde contribuir para 
promover na escola o debate sobre esta temática e o 
reconhecimento, por parte dos alunos, de ações que 
atentam contra estes direitos no cotidiano escolar, 
comunitário e na realidade brasileira. 
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 O ano de 2018 marcou o 70º aniversário de 
um dos mais importantes documentos de referência 
para as relações humanas. Assinada em 1948 pela 
maioria dos países, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – DUDH - emerge como um 
instrumento de reconhecimento de direitos que 
pareciam esquecidos em suas formas mais 
elementares. Após a Segunda Guerra Mundial, os 
genocídios cometidos por ideologias totalitárias e 
fascistas passaram a ser considerados crimes contra a 
humanidade. A declaração corrobora, em seu 
preâmbulo, que o espírito de humanidade deve ter 
como horizonte “o advento de um mundo em que 
todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade [...]” (DUDH, 1948, p. 2). Ficou desde 
então estabelecido que todas as nações esforcem-se 
em promover as liberdades supracitadas, bem como a 
garantia dos princípios de igualdade, dignidade e 
justiça para todos os seus cidadãos.
 A elaboração de mecanismos legais de 
de�nição de um conjunto de direitos humanos 
universais começou a surgir no século XVIII, na 
América do Norte e na Europa, tendo respectivamente 
como principais marcos a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos de 1776 e a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789. Entretanto, estas declarações, embora 
reverberem o avanço da produção de novos valores e 
mentalidades de caráter democrático que iam 
�orescendo no bojo da sociedade americana e 
europeia, foram produzidas em meio a grandes 
contradições sociais. Se por um lado reconheciam 
princípios como liberdade e igualdade, por outro, 
estruturas sociais como a escravidão nas colônias 
norte-americanas, a segregação étnica e de gênero e 
outras formas de discriminação contrastavam com as 
bandeiras de defesa dos direitos nelas expressos. 
Ainda assim, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, ao a�rmar que todos seriam 

iguais perante a lei, lançara um novo paradigma às 
concepções de privilégios naturais que há séculos 
legitimavam todo tipo de dominação e exercício do 
poder pela nobreza e realeza europeia.
 Mais de um século e meio depois, em 1948, 
quando foi produzido o texto da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pela Organização das Nações 
Unidas, o mundo já havia quebrado as correntes da 
escravidão enquanto instituição social legítima, 
assistido as destruições e holocaustos promovidos 
pelas duas guerras mundiais, e agora rede�nia em 
âmbito global aqueles que seriam os valores humanos 
universais válidos para todo e qualquer indivíduo. 
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos” (DUDH, 1948, p.2). O artigo 1º é 
contundente em igualar e universalizar os direitos 
para todo e qualquer ser humano. 
 A DUDH expressa o reconhecimento, por 
parte dos Estados-Membros, de um conjunto de 
prerrogativas e direitos considerados universais, 
indivisíveis e interdepententes. Entretanto, o 
reconhecimento de direitos é sempre uma construção 
política e histórica que se vincula aos contextos 
culturais nos quais os mesmos são evocados. A 
própria noção de cidadania está atrelada 
historicamente ao modo como cada povo entende o 
que são direitos e deveres para os diferentes 
segmentos sociais. Segundo Hunt, “os direitos 
humanos só se tornam signi�cativos quando ganham 
conteúdo político. Não são os direitos de humanos 
num estado de natureza: são os direitos de humanos 
em sociedade” (HUNT: 2009, p.19).
 No Brasil, partir dos anos 80, o debate sobre 
direitos humanos foi ganhando mais fôlego, seja pelo 
cenário de redemocratização como pela atuação de 
organismos internacionais nos países em 
desenvolvimento. No âmbito da educação, um marco 
importante ocorreu em 2007, com a elaboração e 
aprovação do Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos. O Plano se destaca como uma 

  O Centro de Excelência Deputado Jonas 
Amaral, antiga Escola Estadual Professor Nilson 
Socorro, �ca localizada no Complexo Taiçoca, no 
município de Nossa Senhora do Socorro-SE. A escola 
está situada numa região de vulnerabilidade social e a 
maior parte dos alunos são provenientes de famílias 
da classe baixa. Além disso, o município apresenta 
altas taxas de violência como pode ser constatado em 
alguns dados o�ciais. No Atlas da Violência de 2017, 
Nossa Senhora do Socorro �gurou como a terceira 
cidade com maiores taxas de homicídios por 100 mil 
habitantes do país. Nos arredores da escola, é comum 
a ocorrência de furtos e assaltos, dos quais diversos 
alunos, docentes e funcionários já foram afetados 
direta ou indiretamente . Essa sensação de 
insegurança, juntamente com as questões sociais, 
econômicas e afetivas, tornam iminentes os debates 
sobre temas relativos a direitos humanos no âmbito 
escolar.
 Em 2017, a escola passou a ofertar o ensino 
integral no nível médio. Atendendo a novas propostas 
de expansão desse modelo de ensino promovido pelo 
Ministério da Educação, esta escola foi uma das 17 
instituições inicialmente selecionadas para ampliar 
este projeto no estado de Sergipe. Além do currículo 
nacional obrigatório, o modelo pedagógico de escola 
integral aderido pelo sistema de ensino do estado 
oferece a parte diversi�cada, que contempla 
disciplinas e propostas didáticas por meio da 
ampliação do tempo/horas na escola. Dentro do 
currículo diversi�cado, existe a possibilidade de oferta 
de disciplinas eletivas, que devem contribuir para a 
formação do aluno, seja no campo da cidadania, do 
conhecimento cientí�co ou mesmo pro�ssional, 
possibilitando atender especialmente às demandas 
dos seus projetos de vida. 

 As disciplinas eletivas podem ser feitas de 
modo interdisciplinar. Na proposta que aqui 
apresentamos, elaboramos uma disciplina eletiva em 
Direitos Humanos, intitulada: “Treta ou Zoeira 
Direitos Humanos em debate”, desenvolvida por nós, 
professor de sociologia e de geogra�a, desta unidade 
escolar. A ideia surgiu através da identi�cação da 
necessidade de promover atividades em sala de aula 
que propiciasse um debate mais consistente sobre 
Direitos Humanos. Na escola é comum observarmos 
discursos que reverberavam ideias do senso comum, 
da mídia sensacionalista e de páginas de conteúdo 
conservador divulgado nas redes sociais, que 
geralmente associam Direitos Humanos a direitos de 
indivíduos criminosos, disseminando jargões como 
“direitos humanos para humanos direitos”, “direitos 
dos manos”, “bandido bom é bandido morto”, entre 
outros. Com isso, nossa proposta era promover um 
espaço semanal de discussão por meio de atividades 
que levassem aos alunos o conhecimento sobre o 
processo histórico de construção dos Direitos 
Humanos e sensibilizá-los para questões humanitárias 
nas diversas instâncias sociais para além desse senso 
comum. 
 A área da sociologia tem como um de seus 
objetivos promover a desnaturalização e 
estranhamento de ideias do senso comum e uma 
melhor compreensão das estruturas sociais, do papel 
do indivíduo na sociedade e da dinâmica social, isto é, 
das possibilidades reais de transformação social na 
procura de uma sociedade mais justa e solidária. A 
geogra�a, tendo como objetivo preparar o aluno para 
“localizar, compreender e atuar no mundo complexo, 
problematizar a realidade, formular proposições e 
reconhecer as dinâmicas existentes no espaço 
geográ�co” (BRASIL, 2006, p. 43) juntamente com a 
sociologia, contribuíram conjuntamente para o bom 
desenvolvimento dos conteúdos, debates e atividades 
realizadas.
 Acreditamos que o debate sobre os direitos 
humanos, em sala de aula, pode levar a uma re�exão 
sobre os discursos, atitudes cotidianas e práticas 
institucionais que atentem contra a dignidade, 

igualdade e liberdade, tomando como ponto de 
partida a própria realidade do aluno – ou de situações 
que ele toma conhecimento -, além de ajudar a 
promover formas de interação e visões de mundo que 
perpassem os princípios de igualdade de direitos e 
deveres.
  

 Com o desenvolvimento do projeto da 
disciplina ‘É treta ou zoeira Direitos humanos em 
debate” pretendíamos que os alunos fossem capazes 
de desenvolver algumas das seguintes competências: 
Conscientização sobre as questões ligadas aos Direitos 
Humanos e inclusão social; Compreensão da relação 
entre violência, discriminação e violação dos direitos 
humanos; Instrumentalização para a prática da 
cidadania ativa; Re�exão sobre acontecimentos do 
cotidiano escolar e comunidade local; Conhecimento 
dos principais órgãos e instrumentos legais que visam 
a garantir direitos e acesso à justiça.
 Durante as aulas os alunos relataram, por 
meio de suas histórias de vida, diversas experiências 
diretas ou indiretas – próprias, de familiares, amigos e 
vizinhos - que trouxeram à tona um contexto de 
vulnerabilidade social muito marcado pela 
convivência com as mais diversas formas de violência: 
policial, doméstica, de gênero, infanto-juvenil. Essas 
experiências nos permitiram relacionar as histórias de 
vida e relatos pessoais com discussões e re�exões mais 
amplas sobre direitos humanos. As estratégias de 
mobilização utilizadas durante as aulas 
proporcionaram a construção de conhecimentos num 
ambiente de cumplicidade, mas também de muitos 
con�itos e divergências de pensamento. 
 O ambiente escolar foi fértil para que 
pudéssemos aproveitar as falas, discursos, opiniões e 
exemplos cotidianos trazidos pelos alunos para 
alcançar o objetivo de aprofundar e sensibilizar para o 

debate sobre os direitos humanos na atualidade 
brasileira. Para isso, utilizamos as seguintes estratégias 
de mobilização durante as aulas: Rodas de conversas 
mediadas pelos professores da disciplina, sempre que 
possível com participação de pro�ssionais que lidam 
com atividades ou pesquisas ligadas a Direitos 
Humanos; Palestras sobre temáticas envolvendo 
Direitos Humanos; Exibição de �lmes, documentários 
e vídeos; Relatos de experiência de vida (alunos e 
pessoas da comunidade com histórias de vida sobre 
experiências de preconceito, discriminação e meios de 
superação – violência doméstica, 
homofobia/transfobia e racismo); Estudo das 
legislações, estatutos e declarações sobre Direitos 
Humanos (DUDH, Constituição Federal de 1988, 
ECA, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso, 
Estatuto da Pessoa com De�ciência, Lei Maria da 
Penha entre outras); Jogos interativos e dinâmicas; 
Análise de postagens e reportagens e produção de 
cartazes com frases e hashtag sobre o tema; Esquete 
com encenações de situações do cotidiano que 
atentam contra os direitos humanos; Elaboração de 
uma Declaração Universal dos Direitos dos 
Estudantes (DUDE) produzidas pelos alunos e 
distribuída na comunidade escolar; Elaboração e 
distribuição de pan�etos na escola e comunidade no 
entorno com a discriminação e contato dos órgãos e 
instituições que prestam atendimentos às vítimas e 
grupos vulneráveis; Visita de campo a instituições e 
órgãos envolvidos com direitos humanos; Produção 
de um mural permanente na escola produzido pelos 
alunos e professores da disciplina ilustrando a DUDH. 
A maior parte das estratégias utilizadas permitiram a 
participação ativa e dialogada dos alunos durante o 
desenvolvimento das aulas, atividades e visitas.
 Ao �nal de cada um dos dois semestres em 
que a disciplina foi desenvolvida aplicamos um 
questionário para mensurar dos alunos as impressões, 
a satisfação com os conteúdos, os materiais e métodos 
utilizados, o desempenho dos professores e dos 
colegas, além de críticas e sugestões. Os dados 
sistematizados revelaram impressões muito positivas 
por parte dos alunos participantes em relação à 

1. O Centro de Excelência
Deputado Jonas Amaral
e o ensino integral: 
proposta de disciplina
eletiva

2. Impressões, desafios e
resultados das estratégias
utilizadas para mobilização:
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abordagem, métodos e materiais utilizados. Um dos 
maiores desa�os identi�cados, tanto pelos próprios 
alunos como dos professores envolvidos foi a 
participação ativa de todos os alunos durante as aulas. 
Alguns alunos ainda demonstraram di�culdades de 
dialogar e expressar suas opiniões e conhecimentos, 
seja por fatores individuais como timidez, ou pela 
ausência de práticas pedagógicas mais ativas ao longo 
de sua formação escolar. Outro desa�o foi mediar 
visões de mundo e opiniões divergentes sobre temas 
ainda polêmicos em nossa sociedade. Nesse sentido, a 
nossa conduta foi sempre promover um espaço amplo 
de liberdade de expressão, ao mesmo tempo 
direcionando os debates para a teorização e o respeito 
aos direitos humanos em todas as suas dimensões.

 

 A luta pelos direitos humanos é sempre um 
projeto em construção. Em meio a avanços e 
retrocessos históricos a educação é um dos caminhos 
para essa trajetória. A própria educação e a escola 
pública de qualidade deve ser pensada como um 
direito humano fundamental.  Toda a escola deve 
estar empenhada na conscientização e promoção de 
princípios democráticos de equidade e toda a 
sociedade comprometida para assegurar os direitos 
conquistados e combater toda prática que atente 
contra os direitos humanos. 
 Para além do debate extremamente necessário 
em sala de aula e demais espaços educacionais, a 
escola deve enxergar o aluno como um cidadão, 
portador de direitos e deveres. O direito de 
locomoção, de expressão, de crença, de alimentação, 
de orientação sexual, à igualdade racial e de gênero, o 
direito à aprendizagem, os respeitos às diferenças, 
entre outros, devem estar sempre no horizonte das 
diversas práticas pedagógicas e da socialização escolar 
em uma educação comprometida com os direitos 
humanos.

Direitos Humanos:
utopia ou um caminho
em construção?
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UM POR TODOS E
TODOS POR UM:

ALGUMAS DAS
ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS
NO PRIMEIRO ANO

DE UMA ESCOLA DE
ENSINO EM TEMPO

INTEGRAL
Jaime Rodrigues da Silva

 Colégio Estadual Edélzio Vieira de Melo (CEEVM), que pertence à 4a Diretoria  
 Regional de Ensino (DRE’4) e é localizado no município de Capela, aderiu à 
modalidade de Educação Médio em Tempo Integral (EI) em 2017, mas iniciou suas 
atividades no ano de 2018 com, aproximadamente, 150 alunos, oriundos da própria 
unidade escolar ou de estabelecimentos próximos. O objetivo do trabalho é de informar 
aos professores, pais, alunos e a comunidade em geral, sobre algumas das atividades 
desenvolvidas ao longo do ano letivo, seja nas disciplinas da Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) ou da parte diversi�cada (eletivas, tutoria, etc.), cuja culminância foi 
à I Mostra de Saberes e Conhecimentos realizada no quarto bimestre. Apesar das 
di�culdades enfrentadas como, por exemplo, na estrutura da escola, à equipe do 
CEEVM tem contribuindo, de forma signi�cativa, para realizar o Projeto de Vida e 
transformar, positivamente, à realidade dos estudantes e de suas famílias. 

O
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 O Modelo Pedagógico da EI implantado no 
CEEVM se fundamenta nos princípios educativos do 
Pratagonismo; dos Quatro Pilares da Educação; da 
Pedagogia da Presença; da Educação 
Interdimensional. Espera-se que, no �m da Educação 
Básica, o jovem seja autônomo, solidário e 
competente, para desenvolver e transformar a sua 
realidade. A autonomia reside na capacidade de o 
sujeito avaliar e decidir, baseando-se nas crenças e 
conhecimentos adquiridos. Já, o ser solidário, requer 
iniciativa, ação e compromisso associado à 
responsabilidade. E, �nalmente, a competência 
envolve a capacidade de projetar uma visão futura 
sobre aquilo que deseja para a sua vida (Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação - Modelo 
Pedagógico, 2016, p. 15).
          Para que um estudante tenha condições de 
desempenhar um papel positivo na sociedade, é 
preciso perseguir os objetivos descritos (ser 
autônomo, solidário e com capacidade de projetar o 
seu futuro) nos cadernos de estudo do Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação (ICE). Neste 
sentido, os professores tiveram como preocupação 
inicial: estudar os tópicos, para embasar as discussões 
nas reuniões semanais, estimular o Protagonismo e 
trabalhar com a oralidade em ações interdisciplinares.  
          O Protagonismo, como projeto educativo, não 
visa somente a uma atuação positiva dos sujeitos na 
escola, mas também na vida em comunidade, o que, 
segundo Costa (2006) envolve:

 Na abordagem do Protagonismo feita no 
CEEVM e de acordo com as propostas do ICE, o 
jovem deve considerar uma concepção mais ampla da 
educação e que vai além das disciplinas isoladas, 
estimulando desenvolver o seu potencial.

[...] a criação de espaços e condições capazes de 
possibilitar aos jovens envolver-se em atividades 
direcionadas à solução de problemas reais, atuando 
como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso 
(p.38).

Introdução

Procedimentos Metodológicos

Procedimentos Metodológicos

          A I Mostra de Saberes e Conhecimentos foi 
dividida em dois momentos. Na parte da manhã, entre 
9h e 12h, os alunos apresentaram as atividades mais 
relevantes desenvolvidas ao longo do ano nas 
Disciplinas Eletivas (“Pense Verde”, “Tempestade em 
Copo D’água”, “Vídeo Click”, “Origami”, “Treino para a 
Vida”); nas Práticas Pedagógicas (Tutoria, Clube de 
Protagonismo); nas Metodologias de Êxito (Estudo 
Orientado, Projeto de Vida, Práticas Experimentais); 
Práticas de Cidadania (“Jovem Senador”, Meio 
Ambiente). As equipes mistas foram formadas por 
professores, para orientar a montagem dos espaços; de 
estudantes, que seguiram responsáveis pela 
ornamentação e conduziram as explicações com o 
auxílio de banner; dos coordenadores de área, que 
registraram o evento e forneceram materiais.

 Com o retorno do almoço, que ocorreu após 
às 13h, tivemos as apresentações culturais (teatro, 
música, dança e paródias), com término previsto para 
as 16h30. A peça teatral, preparada na disciplina 
eletiva “Tempestade em copo d’água”, conforme �gura 
1, teve o cenário confeccionado pelos seus 
componentes, com divisão de tarefas e supervisão das 
professoras responsáveis. 
          O “Clube do Violão”, que prepara alunos e alunas 
para acompanharem as canções escolhidas e cantadas 
por eles, alternou as ações culturais com o “Clube de 
Dança”, que utiliza coreogra�as de artistas nacionais e 
internacionais. Por �m, foi feita uma homenagem ao 
cantor Michael Jackson, com a interpretação da 
música “�riller”, preparada, especialmente, para o 
evento.

Figura 1: Ensaio da eletiva “Tempestade
em copo d’água”

Figura 3: Prática Esportiva da eletiva“Treino
para a Vida”, na praça pública

Figura 4: Prática Esportiva da Eletiva “Treino
para a Vida”, na Academia

Figura 2: Aula de Capoeira da eletiva
“Treino para a Vida”

 A oferta das disciplinas eletivas conduzida 
pela equipe de professores segue recomendação do 
Núcleo Gestor de Escolas em Tempo Integral 
(NGETI) que, baseando-se nos cadernos do ICE, 
orienta a metodologia a ser trabalhada.  
          No início de cada semestre é feita uma espécie de 
“Feira das Eletivas”, oportunidade em que os 
conteúdos e a metodologia de trabalho é exibida aos 
estudantes pela equipe docente. A forma de 
abordagem, os objetivos e os resultados esperados são 
apresentados. E, de posse destas informações os 
aprendizes escolhem qual eletiva mais se aproxima das 
suas pretensões e preenchem uma �cha de inscrição. 
No �m do ciclo, uma exposição do que foi construído 
é preparada e a equipe pedagógica avalia os caminhos 
a serem seguidos.
 As perspectivas de trabalho, seguem os 
planejamentos propostos e algumas das problemáticas 

desenvolvidas nas salas de aulas com a BNCC são 
aprofundadas e discutidas nas eletivas, com outra 
abordagem e de forma mais contextualizada. Em 
diferentes momentos, os estudantes são convidados a 
percorrerem as ruas da cidade e de participarem de 
aulas de Educação Física, por exemplo, interagindo 
com a comunidade, seja na praça pública ou na aula 
expositiva em uma academia. 
           Na disciplina eletiva “Pense Verde”, a 
discussão sobre a preservação do bioma, na Unidade 
de Conservação Mata do Junco, como também da 
coleta, tratamento e armazenamento do lixo e das 
problemáticas que envolvem o cultivo da 
cana-de-açúcar na região foi exaltada. A tentativa de 
inserir no cotidiano escolar as diferentes visões sobre 
os temas da cidade, levou os alunos a re�etirem sobre 
a sua condição e propor alternativas para questões 
importantes do município.
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          A oferta das disciplinas eletivas, por vezes, segue 
da percepção daquilo que os alunos necessitam para 
aprimorar sua ação protagonista. Um exemplo, foi a 
oferta da disciplina “Vídeo Click”, que aborda o uso 
das Novas Tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem. A preocupação é de 
desenvolver habilidades inerentes à informática básica 
e sua aplicação no contexto escolar.
 Na disciplina “Origami”, os participantes 
puderam compartilhar conhecimentos múltiplos e 
envolver diferentes campos do conhecimento, como a 
Arte, a Literatura Brasileira e, especialmente, a 
Matemática. A atividade pedagógica do Origami 
possibilita integrar os alunos, estimular a 
aprendizagem colaborativa e tem fundamental 
importância para a formação da estrutura cognitiva 
do aluno, fundamental em diferentes campos do 
conhecimento.

 As Metodologias de Êxito (Estudo Orientado, 
Projeto de Vida, Práticas Experimentais), tiveram 
destaque na I Mostra de Saberes e Conhecimentos. Os 
grupos responsáveis por descrever as atividades 
desenvolvidas na escola, indicaram a importância do 
Estudo Orientado pela experiência do professor, como 
uma das formas de consolidar o Projeto de Vida. 
 O Estudo Orientado (EO), disciplina da parte 
diversi�cada, tem como objetivo principal oferecer 
um momento de contato dos alunos e professores com 
os conteúdos acadêmicos, sempre de forma 
colaborativa. Neste sentido, o estudante aprende 
métodos, técnicas e procedimentos para organizar, 
planejar e executar o estudo visando ao 
autodidatismo, a autonomia e a capacidade de 
auto-organização.

          O ensino deste novo tempo deve apontar para 
uma visão que aproxime o estudante dos conteúdos 
cientí�cos, mas não pode deixar de lado os temas 
importantes da comunidade. O papel da escola é, 
portanto, o de contribuir na formação crítica do 
cidadão. Para isso acontecer, torna-se necessário 
modi�car as formas de ensinar, que devem ser 
diferentes daquelas em que os professores 
aprenderam. 
          O modelo de EI precisa continuar investindo na 
formação continuada dos professores, para sustentar 
as mudanças esperadas no ensino-aprendizagem, 
como também adaptar as estruturas dos prédios, no 
intuito de trazer mais tranquilidade aos estudantes 
para suportarem a jornada de dois turnos de 
atividades.

 O Projeto de Vida cria condições e apoia o estudante 
nas decisões relativas à continuidade dos seus estudos. 
Além disso, promove condições de ofertar uma 
formação acadêmica de excelência, que associada a 
valores apoiam os estudantes nas decisões que 
tomarão ao longo das suas vidas e no desenvolvimento 
de competências, que os permitirão transitar e atuar 
diante dos imensos desa�os e possibilidades que 
encontrarão ao longo da sua vida.
          A partir das aulas estruturadas, com a utilização 
de dinâmicas e �lmes, os estudantes tiveram contato 
com atividades focadas no autoconhecimento, no 
reconhecimento de valores e no desenvolvimento de 
competências para o século XXI, visando a sua 

formação integral.
          As Práticas Experimentais têm um papel 
importante no ensino-aprendizagem de Ciências da 
Natureza e de Matemática, pois permitem relacionar 
as teorias vistas em sala de aula, com a investigação 
dos fenômenos. Neste sentido, as atividades 
experimentais desenvolvidas no CEEVM buscaram 
construir estratégias para um raciocínio lógico, 
evitando abordagens clássicas e do tipo “receitas de 
bolo”. No entanto, a principal di�culdade encontrada  
foi a falta de materiais e reagentes, muitas vezes 
deixando a atividade resumida ao improviso, com 
discussão dos conceitos e sem a visualização dos 
resultados.

 Figura 5: Aula Inicial da Eletiva “Pense Verde”

Figura 7: Aula da disciplina “Origami”

Figura 6: Aula de informática básica
na disciplina “Vídeo Click”

Figura 8: Estudo Orientado no
Laboratório de Informática

Figura 9: Atividade Experimental

Considerações Finais
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INTRODUÇÃO

PROJETO
EDUCAÇÃO FÍSICA
E CIDADANIA:
BRINCADEIRAS TRADICIONAIS E
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
GIVANCÉLIO XISTO GOIS

 O presente trabalho é um relato de 
experiência sobre uma abordagem envolvendo o 
exercício da cidadania nas aulas de educação física 
escolar utilizando como ferramenta de aprendizagem 
as brincadeiras tradicionais, em especial o brinquedo 
carrinho de rolimã.
 A relevância do projeto fundamenta-se no 
resgate de brincadeiras tradicionais bem como na 
discussão sobre a segurança no trânsito, visando de 
forma crítica e re�exiva o debate sobre as normas de 
trânsito. Contudo o projeto teve como objetivo 
resgatar a brincadeira e o brinquedo carrinho de 
rolimã ao mesmo tempo em que se pretendeu 
conscientizar sobre os riscos à vida de pessoas quando 
há o desrespeito nas normas de segurança no trânsito.

 A escola tem uma função social relevante na 
formação da cidadania, sobretudo no 
desenvolvimento de cidadãos críticos e re�exivos, 
preparados para o convívio em sociedade.   
 Para tanto a Constituição da República 
Federativa do Brasil vem corroborar uma das 
�nalidades da educação a respeito da cidadania “A 
educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania...” (BRASIL, 1988, p.123).   
 Ao longo da educação básica a instituição 
escolar deve assegurar aos seus estudantes o 
desenvolvimento de competências e habilidades que 
sejam capazes de contribuir na formação plena do 
indivíduo.        
 Sendo assim, de acordo com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC, 2018, p. 08), 
“competência é de�nida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho”.       
 Dentro do universo das brincadeiras, em 
especial as brincadeiras tradicionais juntamente com 
as brincadeiras de trânsito, a educação física deve 
propor a criança experiências que garantam o acesso 
ao conhecimento de forma lúdica, concreta e 
signi�cativa, respeitando os processos mentais de 
compreensão das crianças. Pois segundo FREIRE 
(2009, p 44) “A criança precisa de referenciais 
concretos para resolver problemas, e esses problemas 
se formam diretamente de coisas que são vividas na 
prática. Devem ser realizadas atividades que possam 
estabelecer uma ponte entre a realidade social e o 
mundo mental da criança”.      
 A educação no trânsito é uma temática 
bastante relevante e que se faz necessário a sua 
discussão dentro das escolas, fortalecendo a 
importância sobre a legislação de trânsito. De acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997, 
p. 40) “A educação para o trânsito será promovida na 
pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus...”.   
 O presente projeto surgiu da observação sobre 
o desrespeito às leis de trânsito, pois é de costume 
presenciar na comunidade, motoristas sem o cinto de 
segurança e motociclistas sem utilizar o capacete. A 
sua relevância fundamenta-se no resgate de 
brincadeiras tradicionais bem como na 
conscientização das normas de segurança no trânsito.  
 O projeto teve como objetivo central o resgate 
da brincadeira de rua com carrinho de rolimã bem 
como conscientizar a comunidade sobre os riscos à 
vida de pessoas quando há desrespeito nas normas de 
segurança no trânsito.      
 A metodologia utilizada fundamentou-se no 
desenvolvimento de práticas de aprendizagens ativas 
se apropriando de elementos da cultura corporal do 
movimento enfatizando as brincadeiras tradicionais e 
a construção do saber sobre as normas de segurança 
no trânsito.
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DESENVOLVIMENTO

 O projeto foi desenvolvido no mês de setembro 
e contemplou as turmas do 3º ao 5º ano do ensino 
fundamental séries iniciais, as ações envolveram as 
abordagens conceituais, procedimentais e atitudinais 
do conhecimento.      
 As práticas de aprendizagens aconteceram com 
a utilização de vídeos e vivências sobre as brincadeiras 
tradicionais em especial o carrinho de rolimã como 
brinquedo. Após as discussões e vivências das 
brincadeiras tradicionais entramos na elaboração do 
projeto de construção dos carrinhos de rolimãs. Os 
materiais utilizados foram adquiridos pelos alunos, 
juntamente com o professor.     
 Semana seguinte à construção dos carrinhos 
de rolimãs, demos início aos debates sobre as normas 
de trânsito, as condutas de motoristas e motociclistas 
na comunidade local e construímos um questionário 
para pesquisa. Os estudantes tinham que entrevistar o 
condutor responsável pela família, com questões sobre 
condutas de segurança no trânsito.    
 Após a abordagem conceitual sobre segurança 
no trânsito e a construção do questionário para a 
pesquisa, fomos vivenciar e testar os carrinhos de 
rolimãs. Muita diversão e pequenas correções foram 
observadas e solucionadas com a utilização dos 
carrinhos de rolimãs como brinquedo.    
 Os dados, coletados na pesquisa, foram 
organizados, pelo professor em planilhas no excel e 
foram apresentados em grá�cos tipo “pizza” com a 
de�nição dos resultados em porcentagem.    
 Realizamos uma caminhada com os 
estudantes, nas proximidades da escola, e na 
oportunidade �zemos pan�etagem divulgando 
material educativo sobre segurança no trânsito, em 
especial aos pro�ssionais do trânsito, como moto 
taxistas e taxistas.       
 A ultima semana do projeto foi destinada a 
construção de painéis para expor as pesquisas dos 
alunos e colagem das mensagens educativas sobre 
segurança no trânsito. Os painéis �caram disponíveis 
no pátio da escola para toda a comunidade escolar. 

 A competição de carrinho de rolimã foi o 
momento mais esperado. As disputas foram divididas 
em “baterias” nas categorias: masculina e feminina, 
sendo obrigatório o uso do capacete. Durante a 
solenidade de abertura os alunos entoaram o hino 
nacional e participaram da apresentação das medalhas 
utilizadas na premiação �nal.     
 A rua escolhida, para as disputas, além de �car 
a menos de 100 metros da escola, ainda foi isolada 
para a sua utilização garantindo a segurança de todos 
sem afetar o �uxo de pedestre e veículos. Ao �nal da 
competição os três primeiros colocados, de cada 
categoria, receberam medalhas de 1º, 2º e 3º lugar. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO

Raimunda Ribeiro dos Santos
Jamson Nogueira de Oliveira 

NO COLÉGIO ESTADUAL SÃO JOSÉ

-

-

 relato de experiência sobre o programa aula digital na Escola Estadual São José faz referência  
 à vivência didática da utilização dos equipamentos recebidos pela unidade escolar para o 
apoio do trabalho pedagógico e da metodologia utilizada pelas educadoras na efetivação do 
currículo escolar com a utilização das tic’s. A escola oferta a primeira fase do ensino fundamental e 
o programa aula digital contribui com a ludicidade do ensino e o trabalho da tecnologia em sala de 
aula.

 Em 2018 a Escola Estadual São José recebeu a maleta do programa aula digital. Desde então, 
os professores e alunos estão se adaptando a essa nova ferramenta pedagógica, pois cada nova aula é 
uma descoberta, na qual os docentes buscam metodologias diferentes para tornar os alunos ativos no 
processo de manuseio da tecnologia e na busca de levá-los a re�etir sobre os conteúdos trabalhados. 
Mesmo com as capacitações o desenvolvimento da aula com o recurso digital é um desa�o para os 
professores e para os alunos, mas enfrentado como algo que amplia as possibilidades do processo de 
ensino-aprendizagem.  

O

INTRODUÇÃO
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AULAS SOBRE OS SERES VIVOS NA TURMA DO 2° ANO

O SITEMA SOLAR E A TURMA DO 3° ANO

CRIANDO O AVATAR COM OS ALUNOS DO 1° ANO

 Desde o início quando fomos informados que 
a escola seria contemplada com a maleta, fomos 
preparando as turmas e toda comunidade escolar para 
sua chegada.  Todos foram engajados nas atividades 
dos planos de ações elaborados pela escola durante as 
formações ofertadas pela telefônica.  Durante as 
capacitações reforçou-se a ideia de que a maior 
tecnologia para a sala de aula é a criatividade humana, 
outras ferramentas são para dar apoio e contribuir 
com o trabalho do professor e com a formação 
integral do aluno.
 Desde então, ao apresentar o programa aula 
digital aos alunos, estes foram conscientizados sobre o 
uso dos tabletes para �ns didáticos, pois como alguns 
alunos possuem tablete em casa e utilizam apenas para 
recreação, foi preciso que eles entendessem como 
seria na prática o uso da tecnologia e sua importância 
para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem.
 O trabalho com os tabletes e a plataforma do 
Profuturo funciona de forma interdisciplinar, além de 
trabalhar temas transversais do currículo. A 
aprendizagem se inicia desde o momento de 
organização do espaço, do tempo e da forma de 
utilização dos equipamentos. Antes de iniciar a 
execução da aula devem ser feitos alguns combinados 
com as turmas para que a organização seja mantida, as 
orientações prévias ajudam os alunos a saberem 
esperar, ouvir e respeitar as regras do momento. Ao 
chegar à sala com a maleta sempre são retomados os 
acordos para o bom andamento das atividades. A 
criação de regras é uma forma de educar, pois na 
sociedade é preciso que todos sigam regras básicas 
para o convívio social, por isso, a escola deve 
incentivar e orientar que os alunos aprendam a 
respeitá-las.
 É importante a gestão do tempo e do 
planejamento do professor, pois um recurso didático 
para ser e�ciente dentro do processo de 
ensino-aprendizagem precisa está conectado com o 
currículo escolar, para assim, ampliar as habilidades e 
competências objetivadas pelos professores em cada 
componente curricular. Nesta unidade escolar as 
professoras são auxiliadas pelo secretário da escola e 
em parceria criam as aulas que serão ministradas em 
cada semana e ajuda na execução da mesma. As 
professoras indicam os conteúdos desejados para 

utilização da plataforma digital do Profuturo e junto 
com secretário escolhem a unidade temática que 
melhor se adapte ao trabalho pedagógico de cada 
disciplina. 
  O sistema Profuturo possibilita a avaliação 
dos alunos no decorrer da realização de cada 
atividade, podendo ser feita por porcentagem ou 
numa escala de 0 a 10. A avaliação quantitativa deve 
ser considerada, porém os aspectos qualitativos do 
processo não devem ser ignorados, por levar em 
consideração aspectos importantes para formação de 
integral do indivíduo. Além disso, o ato de avaliar 
in�ui diretamente na prática docente, pois fazendo o 
acompanhamento do desempenho dos alunos é 
possível de�nir os erros e acertos do planejamento da 
aula e as medidas que podem ser tomadas para tornar 
o processo de ensino-aprendizagem mais signi�cativo.
A seguir será feita um relato sucinto de algumas aulas 
que foram realizadas neste período inicial de 
adaptação do trabalho prático com a plataforma 
digital do Profuturo. Às vezes o planejamento para uso 
do recurso tecnológico atinge seus objetivos, em 
outros casos eles não são alcançados, contudo, os 
sucessos e insucessos devem ser avaliados para o 
aprimoramento do trabalho pedagógico com a 
tecnologia.

 Na turma do 2° ano, da Escola Estadual São 
José, escola grande, parte dos alunos já sabem ler, isto 
facilitou o trabalho e o aprofundamento dos 
conteúdos. Assim que os alunos recebem as 
orientações, de forma ativa, eles ligam os tabletes e 
acessam a plataforma do Profuturo. Após isso, é 
apresentado o tema da aula e a motivação para sua 
escolha.
 A turma do segundo ano, do ensino 
fundamental, ao realizar o estudo dos seres vivos e não 

vivos produziram um vídeo para as redes sociais da 
escola, após a postagem da professora, o secretário da 
escola lhe sugeriu que fosse trabalhada, em sala de 
aula, na unidade, estudos dos animais os quais ajudou 
a �xar os conteúdos trabalhados. Os alunos 
participaram e �caram empolgados com todas as 
imagens, vídeos e atividades que estavam disponíveis 
na plataforma que colaboraram para aprendizagem do 
tema. 

 A turma do 3° ano, depois de iniciar os 
estudos do sistema solar, solicitou ao secretário da 
escola a criação da aula sobre este conteúdo. Neste dia 
era a primeira vez que a turminha iria utilizar a 
maleta, porém, pela falta de prática dos pro�ssionais 
na primeira tentativa não conseguimos acessar as 
atividades. A intranet não funcionou, não sabemos ao 
certo se por má instalação dos equipamentos ou por 
outras condições do sistema. A turma �cou 
decepcionada, e nossas expectativas também foram 
frustradas. Porém, no outro dia foi feita outra 
tentativa e foi realizada a aula sobre o conteúdo 

proposto.
 A aula do sistema solar é uma aula rica em 
imagens e informações, passo a passo fomos fazendo 
com os alunos as leituras e atividades disponibilizadas. 
Uma aula interdisciplinar, pois trabalha a leitura de 
palavras e imagens, trabalha o raciocínio lógico, 
imaginação e leva os alunos a uma viagem ao mundo 
da ciência. O caráter interdisciplinar é uma 
característica de todas as atividades da plataforma do 
Profuturo, os alunos sempre irão aprender além das 
competências e habilidades planejadas pelo professor.

 O início do trabalho com a tecnologia na 
turma do 1º ano foi o mais desa�ador. Os alunos ainda 
estão em fase de descoberta da leitura e da escrita, até 
mesmo do momento de falar e escutar. A energia, a 
curiosidade de 24 alunos dentro de uma sala de aula 
apertada é bem difícil de controlar, contudo não é 
impossível, desde que exista o interesse que as coisas 
deem certo. Por isso, as primeiras atividades com a 
turminha foram para apropriação de conceitos, 
manuseio do equipamento e orientações para o bom 
andamento da aula.

 Para trabalhar a coordenação, criatividade e as 
funcionalidades da plataforma digital a primeira 
atividade da turma foi criar sua imagem do per�l, 
chamada de avatar. Fomos orientando onde cada uma 
deveria clicar, e como faziam para escolher cada parte 
do seu avatar. Não foi preciso muitos detalhes, logo 
eles entenderam como funcionava e deram 
prosseguimento às instruções dadas. Foi um 
momento de encantamento com suas criações e ao ver 
as produções dos colegas.
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O 5° ANO APRENDENDO COM OS MITOS E LENDAS

ESTUDO DOS CONJUNTOS NUMÉRICOS NO 4º ANO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os alunos do 5º ano já possuem a vivência da 
tecnologia, por isso, a parte operacional do 
equipamento é feita por eles sem di�culdade e com 
agilidade. A autonomia dos alunos desta etapa do 
ensino amplia as possibilidades da utilização das tic’s, 
seja na compreensão das ações a serem realizadas ou 
mesmo no auxílio aos outros colegas de classe. É 
importante que o professor esteja atento para orientar 
todos na realização as tarefas, pois por já 
compreenderem o funcionamento do sistema, alguns 
alunos, tendem a realizar de forma mecânica as 
atividades, pois para esses o importante naquele 
momento é concluí-las.

enumeração e/ou resolução de problemas.
 A leitura de palavras, imagens e compreensão 
dos sons são aspectos necessários para o pensamento 
matemático, pois para resolver questões ligadas aos 
números os alunos precisam interpretar, analisar e 
organizar as informações que lhes são colocadas nas 
atividades ou em seu cotidiano. Dai então, colocar em 
prática seus saberes matemáticos. A tecnologia 
contribui com o desenvolvimento destas habilidades, 
pois trabalha as diferentes formas de compreender as 
situações propostas, sejam elas com uma linguagem 
verbal ou não verbal. 

 Os equipamentos do projeto Aula Digital, 
recebidos pela unidade de ensino oportunizam uma 
nova forma de ensinar e aprender, sendo estes uma 
ferramenta para contextualizar o ensino e trazer para 
dentro da sala de aula as tecnologias já difundidas na 
sociedade. As formações disponibilizadas pelo projeto 
contribuíram com a formação dos educadores, pois 
foram momentos de socialização de experiências e 
saberes que geraram entusiasmo para a execução das 
aulas com os novos recursos didáticos. 
 A realização de um novo trabalho sempre gera 
dúvidas e receios, contudo o apoio de pro�ssionais 
que acompanham os trabalhos com a maleta e a 
plataforma Profuturo ajuda a minimizar di�culdade 
no planejamento e na condução das aulas utilizando 
as tic’s. O planejamento necessita de sistematização, já 
que na utilização de novas metodologias de ensino o 
professor precisa possuir objetivos claros para que a 
aula vá além de um momento lúdico, no qual o 
processo de ensino-aprendizagem do currículo 
escolar seja signi�cativo e construa novas habilidades 
e competências no alunado para aplicá-las no seu 
meio social. 
 O Colégio Estadual São José busca, dentro das 
suas limitações, ofertar aos alunos a oportunidade de 
contato com as ferramentas tecnológicas na busca de 
oportunizar uma formação integral do discente e 
facilitar a aquisição de novos saberes, para assim 
transformarem o meio que vivem. 

 A aula sobre os mitos e lendas é uma seleção 
de histórias de diferentes culturas e lugares, possui 
muitos textos e atividades de intepretação textual.  
Nessa aula foi possível o contato com diferentes 
gêneros textuais, os quais apresentaram a cultura 
indígena, africana, grega e com os mitos e lendas 
brasileiros que permeiam o imaginário popular do 
nosso país. O contato com outras culturas é necessário 
para o respeito aos costumes e crenças de outros povos 
e ainda para a valorização dos saberes das etnias que 
colaboraram com a construção da identidade cultural 
e social do Brasil.

 A matemática nem sempre é a material 
preferida por muitos alunos, chega a ser temida por 
alguns e amada por outros.  No ensino fundamental os 
alunos estão construindo seus repertórios de 
habilidades e competência matemáticas que estarão 
presentes no seu contexto social e que contribuíram 
no desenvolvimento cognitivo de cada um. Os 
cálculos e as noções matemáticas vão além de resolver 
algoritmos mecanicamente, é necessária a 

contextualização dessas informações na realidade do 
educando. O programa aula digital além de 
contextualizar o ensino da matemática, norteia o 
processo de forma lúdica e instigante para o aluno. 
 A unidade o mundo dos números mostra as 
aplicações dos numerais em diferentes aplicações do 
cotidiano, além de mostrar o surgimento de alguns 
sistemas numéricos e sua importância na realização 
de tarefas diárias que requerem a contagem,
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FIU, FIU

NÃO É ELOGIO,
CARA!

Quando o elogio deixa de ser elogio e passa a ser assédio?
“Você vai morrer porque é mulher” e “Até que a morte nos separe”.
A relação de poder entre gêneros éo tema da eletiva “Fiu, �u não é 

elogio”.
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Esta é a disciplina eletiva 

lançada pelo professor Fabiano Oliveira, 
no CE DOM LUCIANO. O tema surgiu da 

necessidade de expor aos alunos que o discurso 
patriarcal internalizado de forma histórica vem sendo 

combatido em prol de uma sociedade mais igualitária. A 
matéria contará a história do amor ao longo dos anos em suas 

mais diferentes nuances. Da ideia mais sublime do sentimento, 
passando pela errônea ideia de posse, um dos fatores que levam a 
atos violentos (Até que a morte nos separe?). Com o tema “Do 
machismo ao femismo; das Cavernas ao feminícidio”, as aulas 
serão ministradas pelo professor com convidados de diversas 

áreas do conhecimento, buscando as mais diversas visões. 
A ideia é despertar no aluno o discurso mais crítico 

por trás do machismo banalizado em músicas, 
propagandas, matérias jornalísticas e 

históricas. 



 Dentre os convidados para “Fiu, Fiu não é elogio, cara!” Estão as jornalistas Suzane Vidal, 
Priscila Bitencurt, Maristela Niz, os psicólogos João Paes Neto e Michele Marques abordarão 
temáticas comportamentais do per�l dos envolvidos em crimes, além da capitã da Polícia Militar, 
Fabíola Góes, responsável pelo projeto “Ronda Maria da Penha”, com dicas de proteção e números 
de casos em Sergipe. A lista de convidados ainda não foi fechada e promete debates rentáveis. 

 Dentre os convidados para “Fiu, Fiu não é elogio, cara!” Estão as jornalistas Suzane Vidal, 
Priscila Bitencurt, Maristela Niz, os psicólogos João Paes Neto e Michele Marques abordarão 
temáticas comportamentais do per�l dos envolvidos em crimes, além da capitã da Polícia Militar, 
Fabíola Góes, responsável pelo projeto “Ronda Maria da Penha”, com dicas de proteção e números 
de casos em Sergipe. A lista de convidados ainda não foi fechada e promete debates rentáveis. 

O objetivo

O formato das aulas: Quadros e perguntas

 Os alunos entrevistarão os convidados 
após as palestras e discursos. Foram criados 
quadros para dinamizar os encontros: Quem sou 
eu? Qual a sua posição sobre o assunto? O que 
tem a dizer sobre a música (os alunos escolherão 
trechos polêmicos de músicas), análises de 
imagens, propagandas e discursos ordinários (A 
culpa é dela porque estava de short curto!). As 
letras de canções de sucesso como “Atrasadinha, 
Esse cara sou e Amélia”, também, serão fontes de 
pensamentos sociais que representam épocas e 
serão analisadas com lentes contemporâneas.  O 
entrevistado terá oportunidade de discursar 
sobre o amplo tema do “machismo, do femismo, 
do feminismo e do feminícidio” e dará sua 
colaboração na construção da aprendizagem. 
Outro propósito da disciplina é abordar o 
polêmico “Lugar de fala”. Um homem pode falar 

por uma mulher? Pode ser porta-voz 
(porta-voz)? Questões como esta, tão comuns, 
no campo do feminismo não faltarão nas rodas 
de debates. Verdades e mentiras sobre o 
feminismo também farão parte da ementa da 
disciplina.
 Todos os discursos orais serão 
transformados em propagandas de 
conscientização, pequenos �lmes e textos dos 
mais diversos tipos, dialogando diretamente 
com a BNCC. Para a culminância, pensa-se em 
propagandas para serem veiculadas em redes 
sociais.
 De modo geral, teremos alunos com 
pesquisas e convidados formadores de opinião, 
num jogo de perguntas, respostas e debates, que 
culminarão em troca de experiências e 
conhecimentos de mundo.

Discursos comuns no cotidiano

A inovação: Assista às aulas pelas redes sociais.A inovação: Assista às aulas pelas redes sociais.

Discursos comuns no cotidiano

 As aulas da disciplina serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais para que as pessoas de 
casa possam participar e interagir com alunos e convidados, a�nal, a escola está inserida na 
sociedade e traz nela todos os problemas que estão fora dos muros escolares. A escola é a síntese da 
sociedade.

 "Psiu", "Gostosa", "Pego fácil", "Você é incapaz", "Não faz nada direito": o assédio tem várias 
vozes. Ele pode ser, inclusive, silencioso. Olhares intimidadores e toques indesejados, também, 
con�guram o crime, que pode ser de cunho sexual, moral e, até mesmo, religioso. Com base neste 
pensamento, músicas brasileiras que �zeram história serão revisitadas como objeto de análise desses 
discursos utilizados para perpetuar a inferioridade feminina, muitas vezes, vistas como objetos de 
posse em discursos romantizados. Psiu não é elogio, cara! É mais que uma disciplina é um alerta que 
nos permite fazer análises mais críticas de discursos antes naturalizados pela sociedade.
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 O Programa Educa Mais Rádio, é um produto 
idealizado pela Secretaria de Estado da Educação, do 
Esporte e da Cultura. O formato é pioneiro dentro das 
Secretarias Estaduais de Educação do país e nasceu na 
inquietação de tornar as ações da educação pública 
mais democráticas, como defendia Bertolt Brecht já 
em 1932 no texto , “Teoria do Rádio”. 
 Brecht defendia o rádio como um espaço de 
cidadania e educação para população no geral e é 
justamente essa proposta que o programa vem 
compactuar, por isso cumpre as duas funções sociais 
estabelecidas pelo autor: a de ser um intermediador 
através das matérias e reportagens e a de educar a 
população através dos quadros �xos.  
 O produto foi lançado em 2017 e o completa 
mais de 70 edições. Ao longo desses anos, foram 
realizadas mais 80 pautas, com mais de 180 
participações de professores e 200 alunos, baseados 
em projetos exitosos de pro�ssionais e discentes 
envolvidos na causa da educação pública.
 A coordenadora de Comunicação da Seduc e 
idealizadora do programa, jornalista Gleice Queiroz, 
explica que o meio surgiu da necessidade de dialogar 
mais com a sociedade sobre a educação pública. 
"Nesses dois anos a gente conseguiu levar pelas ondas 
da Rádio Aperipê o que os nossos professores, nossos 

gestores e nossos alunos vêm executando em sala de 
aula", relata.
 Com caráter informativo e de serviço, a 
equipe atualmente é composta por duas mulheres, a 
jornalista Valéria Ávila  e a estudante do curso de 
jornalismo Rafaelle Silva. O meio busca o 
protagonismo de alunos, professores, coordenadores, 
diretores e escolas, das 13h às 14h, todas as 
sextas-feiras, na Rádio Aperipê 630 AM. O programa 
é o intermédio de todas as ações, projetos e iniciativas 
da educação pública para a comunidade sergipana.
 A jornalista e apresentadora do programa, 
Valéria Ávila, explica que o Educa Mais Rádio chegou 
para dar voz à comunidade escolar da Rede Estadual. 
"O programa é, com certeza, um divisor de águas no 
tocante à comunicação pública voltada para a 
educação", a�rma. 
 O coordenador das rádios Aperipê AM e FM, 
Otacílio Leite, conta que o Educa Mais tem 
acrescentado muito na grade da emissora. "Trata-se de 
um programa que, além de divulgar as ações da 
educação do nosso Estado, é um meio de dar vez e voz 
a todos que fazem a educação pública. Então, com 
certeza, esta data vai se repetir por muitos e muitos 
anos", ressalta.

Conteúdo
 
 A comunidade escolar é pauta central; Por 
isso, o produto propõe tirar dúvidas e elucidar 
questões através dos quadros �xos: Redação Nota Mil, 
com a professora Naiane França, da Escola Estadual 
Dr. Manoel Luiz e do Pré-Universitário da Seduc, cujo 
intuito é disseminar as boas técnicas de uma redação; 
Ponto e Vírgula, com o professor mestre Adilson 
Oliveira Almeida, que apresenta a gramática da 
Língua Portuguesa de forma simples e dinâmica; e 
Aconteceu na História, com o docente Jairton 
Peterson, que aborda e expõe temas que levam à 
re�exão de nosso papel na sociedade.
  O programa provê também aos alunos 
ouvintes a aprendizagem em diversas áreas. O 
professor Adilson Oliveira conta que se sente feliz por 
estar contribuindo com o conhecimento da norma 
padrão da língua portuguesa para os ouvintes e para a 
sociedade sergipana no geral. "Estou, também, 
aperfeiçoando minhas habilidades no tocante à 
comunicação oral e aprendendo muito mais sobre a 
língua materna, que é meu material de trabalho", 
a�rma.

Quadros
 
Além disso, existem outros quadros: 

Você Sabia?, que informa sobre cursos, concursos, 
eventos e reuniões;
Professor Destaque, cujo objetivo é mostrar 
pro�ssionais que fazem a diferença; 
Aluno Destaque, que tem o intuito de 
protagonizar alunos que sinalizam ações 
transformadoras; 
Dicas do Enem, por professores do 
Pré-Universitário, quadro que busca tirar dúvidas 
para o exame;
Pro�ssões, que traz o depoimento de pro�ssionais 
das mais diversas áreas para ajudar os alunos a 
escolherem uma graduação; 
Dicas de Livros, com o objetivo de incitar a leitura, 
com indicações feitas por alunos e professores, e 
Entrevista Especial, que busca debater diversas 
temáticas com especialistas do mundo da 
educação.
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#NUPIINDICA
NISE: O CORAÇÃO DA
LOUCURA

Filme

TIAGO IORC – 
DESCONSTRUÇÃO

Álbum

MERLÍ
Série

OLHOS QUE CONDENAM
Minissérie

AMARELO – EMICIDA FEAT
MAJUR E PABLLO VITTAR

Single

Ao voltar a trabalhar em um hospital psiquiátrico 
no subúrbio do Rio de Janeiro, após sair da 
prisão, a doutora Nise da Silveira (Gloria Pires) 
propõe uma nova forma de tratamento aos 
pacientes que sofrem da esquizofrenia, 
eliminando o eletrochoque e lobotomia. Seus 
colegas de trabalho discordam do seu meio de 
tratamento e a isolam, restando a ela assumir o 
abandonado Setor de Terapia Ocupacional, onde 
dá início a uma nova forma de lidar com os 
pacientes, através do amor e da arte. 

Depois de sumir da mídia em um 
momento sabático, o cantor Tiago Iorc 
lançou, não mais de repente, o álbum 
“Desconstrução”. O disco, que também 
é visual, é composto por 13 músicas 
(todas com clipes).  

Cinco jovens negros do Harlem, bairro de Nova 
York, foram injustamente acusados de 
estuprarem uma mulher no Central Park. Com 
criação, roteiro e direção de Ava DuVernay, a série 
expõe falhas da Justiça dos EUA em um dos mais 
polêmicos casos de erro judiciário de sua história.

O rapper Emicida lançou o primeiro single do seu 
novo trabalho intitulado “AmarElo” em parceria 
com Majur e Pabllo Vittar. Contendo um sample 
poderoso do Belchior, a música retrata a luta pela 
sobrevivência das minorias consideradas 
marginalizados pela sociedade. "A ideia é que as 
pessoas se enxerguem maiores do que os seus 
problemas", diz Emicida sobre a música que dá 
nome ao novo disco do rapper.

É uma série de televisão produzida pela TV3 sobre um professor de filosofia que, usando alguns métodos pouco ortodoxos, incentiva 
seus alunos a pensarem livremente - dividindo as opiniões de alunos, professores e famílias. Com certa influência de filmes como 
Sociedade dos poetas mortos, Merlí tenta deixar a filosofia mais próxima de todos os públicos. Cada episódio se baseia nas ideias de 
algum pensador ou escola filosófica, como os peripatéticos, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche ou Schopenhauer, que acabam servindo de 
fio condutor para os acontecimentos da série.
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 A Secretaria de Estado da Educação, 
do Esporte e da Cultura (Seduc), apresenta 
dois projetos de doação de livros, com o 
objetivo principal de incitar o hábito da 
leitura e proporcionar o acesso à educação 
aos alunos da Rede Pública Estadual.

Projeto Lê Campo

O Núcleo de Educação do Campo 
(DED/Necam) idealiza o Projeto Leitura em 
Escolas do Campo, o Lê Campo, com 
objetivo de receber doações de livros da 
Literatura Infanto Juvenil, para que haja 
incentivo ao hábito da leitura nas 
instituições do Ensino Fundamental que 
são localizadas nas áreas rurais de 
Sergipe. 

As doações podem ser feitas na sala do 
Necam, que fica localizada no Complexo 
Administrativo da Seduc - Rua Gutemberg 
Chagas, 169, DIA - Inácio Barbosa, Aracaju - 
SE, ou se preferir você pode entrar em 
contato com o departamento, por meio, 
dos telefones (79) 3194-3359 e (79) 
9994-97049.

Compartilhe seus livros e transforme 
vidas

O Departamento de Apoio ao Sistema 
Educacional (Dase) através da Divisão de 
Material, Ensino-Aprendizagem (Dismea) 
intermédia doação de livros para as 
bibliotecas escolares públicas de Sergipe,  
a ação visa arrecadar livros em bom 
estado de conservação, com o objetivo de 
ampliar o acervo das bibliotecas e 
aumentar o acesso dos estudantes à 
leitura.

Os interessados em praticar a doação 
podem entrar em contato com o 
Departamento de Apoio ao Sistema 
Educacional da Seduc, através dos 
telefones 3253-8101 e 3253-8103, ou ainda 
através do e-mail 
assessoria.dase@seed.se.gov.br. A equipe 
do Dase irá até a casa do doador ou onde 
quer que ele esteja para buscar os livros.
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Arquivo Público de Sergipe

Museu Afro de Laranjeiras

Funcionamento dos Museus de Sergipe
Além de resguardar a documentação arquivista do Estado, há 
um curioso acervo histórico em um prédio datado do início do 
século XX

Biblioteca Pública Estadual
Epiphanio Dória 
Com 171 anos de história, o espaço foi totalmente reformado e 
modernizado

 Considerado uma das mais antigas 
edificações do estado, o Arquivo Público 
Estadual de Sergipe Palácio Carvalho Neto 
(Apes) abriga documentos históricos do 
Poder Executivo, jornais de época, uma 
escritura de compra e venda de uma 
propriedade rural do ano de 1673, a 
coleção do pesquisador Sebrão Sobrinho 
digitalizada na íntegra, do jurista 
Gumercindo Bessa, de documentos do 
poeta Freire Ribeiro e do pesquisador e 
historiador Epifânio Dória, entre outros.  
 O Arquivo Público de Sergipe 
disponibiliza aos cidadãos e entusiastas 

das pesquisas de campo um acervo de 
documentos históricos, coleções de 
pesquisadores sergipanos totalmente 
digitalizados, tudo isso resguardado em 
um prédio construído em 1936, 
recém-reformado e modernizado. 
Funcionando em horário das 7h às 13h, de 
segunda a sexta-feira, o arquivo está 
localizado na Travessa Benjamin Constant, 
348 – Centro de Aracaju. O agendamento 
de visita e pesquisa pode ser feito, 
pessoalmente, ou por meio do telefone 
(79) 3179-1907.
 

 A Biblioteca Pública Estadual 
Epiphanio Dória é a mais antiga e mais 
completa instituição do gênero do Estado 
de Sergipe, fundada em 1848 no Brasil 
império, inicialmente chamada de 
Biblioteca Provincial de Sergipe. 
Antigamente o seu acervo ocupava uma 
sala do Convento São Francisco, na cidade 
de São Cristóvão. Com a mudança da 
capital, foi transferida para Aracaju, e em 
1970, recebeu o nome de Epiphanio Dória, 
intelectual que dirigiu a Biblioteca durante 
29 anos.  

 A Biblioteca Pública Epiphanio Dória 
coordena o Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas de Sergipe, que 
trabalha em rede com o Sistema Nacional, 
órgão vinculado ao Ministério da 
Cidadania, buscando fortalecer as ações 
de estímulo ao livro e à leitura, e nos 
municípios através do fortalecimento de 
suas bibliotecas por meio de ações, 
programas e projetos. 

Telefone:  3179-1907 Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 
17h 

O museu expõe objetos que representam a afrodescendência do 
Brasil em Sergipe durante o século XIX.
Tel: (79) 3281- 1518 / 3281-2418

Casa de Cultura João Ribeiro
Objetivo de difundir a cultura de Laranjeiras, e preservar o 
acervo documental, bibliográfico e artístico do 
personagem-título.
Tel: (79) 3281- 1123

Museu de Arte Sacra de
Laranjeiras
Seu acervo é constituído de imagens, mobiliários, alfaias, artes 
plásticas, esculturas, porcelanas e documentos, destacando a 
história religiosa de Laranjeiras
Tel: (79) 3281- 2486

Museu Histórico de Sergipe
O museu expõe objetos que representam a afrodescendência do 
Brasil em Sergipe durante o século XIX.
Tel: (79)  3261 -1435 / 98846-6955

Visitações: de terça a sábado, das 10h às 16h
Domingos e feriados: 9h às 13h

Escolas e grupos: necessário ligar e agendar visita
Investimento: R$6 Inteira / R$3 Meia
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Boa! Mais de 90% das escolas
estaduais readequaram o calendário
escolar e concluirão ano letivo até
dezembro 2019. 

Você sabia que mais de 120 projetos
de iniciação científica são produzidos
nas escolas estaduais? 

O município de Lagarto foi contemplado
pela chamada pública do BNDES e
do Ministério da Educação:
Educação Conectada - Implementação e
Uso de Tecnologias Digitais na Educação.
O projeto já está em desenvolvimento!

Aluna da rede estadual de ensino de Sergipe
foi premiada em concurso internacional de Poesia.
Parabéns para a Priscila Oliveira Nascimento e
equipe do Colégio Estadual Cleonice Soares Fonseca.

Professoras da rede selecionadas para
intercâmbio no Canadá! 
- Maria Joselice Santana (Colégio Estadual Barão de Mauá)
- Ildene Menezes de Barros Gois (Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral)
- Suzannah Ethel Freitas Teles (Colégio Estadual Professora Zizinha Guimarães)

Estudante da rede foi premiada com
medalha de bronze na Olimpíada Brasileira
de Física das Escolas Públicas.
Rykleane Teixeira - Centro Estadual de
Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva 

Colégio Estadual João XXIII, de Ribeirópolis,
se destaca em 1º no ranking entre as escolas
públicas sergipanas no Enem 2018

Estudante participou da Reunião Magna 2019 da
Academia Brasileira de Ciências Gustavo Cruz - 
Colégio Estadual Almirante Tamandaré 

Ensino Integral tem aumento de
mais de 350% nas matrículas da rede 

Vai ter estudante sergipana
na Inglaterra sim!
Larissa Pavani, Selecionada na
Universidade de Cambridge 

Professor da rede foi o único selecionado
do nordeste para Intercâmbio nos EUA.
José Arimatéa Diniz Fontes -
(Centro de Excelência Doutor João de Melo Prado)
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