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I. Apresentação  

  

O Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) do Programa Escola Ativa: 10 anos de 

Experiência é ora apresentado na sua Versão Preliminar.  

O DRP é parte integrante do Projeto Educação do Campo e Classes 

Multisseriadas: o Programa Escola Ativa em foco, resultante da parceria entre o Ministério 

da Educação (MEC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA). 

No âmbito do MEC estão envolvidas a SECAD (Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade) por meio da Coordenação Geral de Educação 

do Campo (CGEC) e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) por 

meio da Diretoria de Assistência a Programas Especiais - DIPRO e Coordenação do 

Fundescola (Fundo de Fortalecimento da Escola).  

A UFPA está engajada na parceria por meio de Grupos de Pesquisa que 

contempla docentes-pesquisadores e estudantes da Pós-Graduação de duas Unidades 

Acadêmicas: o ICED (Instituto de Ciências da Educação) e a Escola de Aplicação. 

O presente Relatório constitui-se numa Versão Preliminar do DRP, considerando-

se que o mesmo ainda encontra-se em execução. No entanto, considerando-se a 

exigüidade dos prazos e a necessidade do MEC em dispor imediatamente de elementos 

de com vistas a subsidiar entre outras ações institucionais a formação com as 

coordenadoras Estaduais do Programa no início do próximo mês de maio, consensuou-se 

a necessidade e a importância de apresentação dessa Versão, ainda que sua abordagem 

seja fundamentalmente descritiva e não analítica, cujo aprofundamento será objeto da 

versão final do relatório. 

O DRP foi realizado na perspectiva de possibilitar a escuta sensível das vozes 

dos sujeitos educativos, conhecer suas experiências, compreender seus múltiplos 

olhares, partilhar seus sentimentos. Compartilhamos com Thiago de Mello (1984), poeta 

amazônico, que nos diz: 

  
“É tempo sobretudo   

 de deixar de ser apenas 
 a solitária vanguarda 

 de nós mesmos. 
 Se trata de ir ao encontro. 

 (Dura no peito, arde e límpida  
 verdade de nossos erros) 
 Se trata de abrir o rumo. 

 Os que virão, serão povo, 
 E saber serão, lutando.” 



  

1.1. A caminhada do Diagnóstico Rápido Participativ o (DRP)  

 

 

Se procurar bem você acaba encontrando.  
Não a explicação (duvidosa) da vida,  

Mas a poesia (inexplicável) da vida.  
 

Carlos Drummond de Andrade 
  

 

O poema de Carlos Drummond de Andrade foi uma das bússolas na caminhada 

metodológica do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). Os 10 anos de história do 

Programa Escola Ativa instigou-nos a procurar bem na perspectiva de encontrar subsídios 

para o processo de reformulação do Programa, objeto da parceria do MEC e UFPA.  

Procurar bem tem significado para além do rigor científico, a escuta sensível das 

vozes dos sujeitos educativos do Programa, capitanear os sentimentos, compreender os 

múltiplos olhares, apre(e)nder a diversidade de experiências e a pluralidade de posições 

político-pedagógicas.  

A busca metodológica tem sido não da explicação duvidosa sobre a trajetória do 

Programa, nem um olhar com posições tão apriorísticas, mas da ousadia de tecer a 

poesia da experiência vivenciada pelos sujeitos educativos e ressignificá-la na perspectiva 

do paradigma da Educação do Campo em construção no chão da terra brasileira.  

Nessa caminhada optou-se metodologicamente pela realização do DRP na 

perspectiva de atender a demanda do MEC de realização de um mapeamento da 

experiência do Programa, cujo prazo máximo seria de três meses a contar de fevereiro de 

2008.  

O DRP é uma metodologia referenciada em três pilares básicos: a participação, o 

comportamento e as técnicas de levantamento de campo. Em Gomes & Souza & 

Carvalho encontra-se referência, de que: 

 

 

[...] esse método foi direcionado para adquirir rápida e 
eficientemente novas informações e hipóteses sobre a vida e os 
recursos no meio rural (Charuthers & Chambers, 1981, citados por 
Schönhuth & Kievelitz, 1993). Uma equipe multidisciplinar 
sistematiza uma atividade semi-estruturada de coleta de dados 
exercida diretamente no local, ficando num campo intermediário 
entre estudos de áreas especificas e levantamentos estatísticos-
formais amplos [...] (2001, p. 66). 



  

Os pilares do DRP, considerando-se o objeto do presente Diagnóstico, 

pressupõem a participação dos sujeitos educativos e comunidades beneficiárias do 

Programa, na perspectiva de seu envolvimento em todas as fases do processo. O 

comportamento refere-se à postura das Equipes participantes do Diagnóstico, que deve 

primar por um bom clima relacional com a comunidade e seus membros.  

As técnicas utilizadas nessa fase do DRP, considerando-se o período 

compreendido entre a 2ª quinzena de fevereiro e o mês de abril, consistiram 

fundamentalmente na aplicação de Questionário para as professoras e 

Coordenadores/as, cujo modelo consta em anexo, e a realização de Oficinas Regionais 

sob coordenação do MEC e participação da UFPA.  

O primeiro momento  do DRP consistiu numa análise documental sobre o 

Programa, cujos resultados constarão na versão final do Relatório. Ainda nesse primeiro 

momento foi vivenciado um processo dialógico com o MEC de construção do 

Questionário, baseado inclusive nessa análise documental.  

A culminância da elaboração dos Questionários, que se constitui num dos 

instrumentos de captura da realidade, foi o processo participativo de validação 

envolvendo um numero considerado de Coordenadores/as Estaduais do Programa, 

reunidos em Brasília na Oficina com os Coordenadores Estaduais do Programa Escola 

Ativa, realizado no período de 14 e 15 de fevereiro em Brasília, cuja programação consta 

no Anexo 1.  

O segundo momento  contemplou a aplicação de Questionários em 19 Estados 

de três regiões brasileiras em que o Programa vem sendo implementado nesses 10 anos.  

Aliado à aplicação dos Questionários, realizaram-se 7 Oficinas Regionais, cujo 

detalhamento é abordados mais adiante e a programação consta em anexo.  

O terceiro momento , a se realizar na 1ª quinzena de maio, consistirá na Visita 

aos Estados para aprofundamento do Diagnóstico, realização de entrevistas e 

aprofundamento na análise documental. Nesse momento será elaborado e entregue a 

versão final do Relatório.  

A presente versão do Relatório contempla a sistematização dos dados dos 

Questionários aplicados e das Oficinas Regionais realizadas, perpassada por elementos 

analíticos ainda muito preliminares, considerando-se a exigüidade do prazo, que 

impossibilitou um processo mais aprofundado, cruzamento de dados, entre outros. 

O Quadro 1 retrata a distribuição dos Questionários pelos Estados. Ressalte-se 

que toda a logística operacional de distribuição desses instrumentos e a definição do corte 



  

estatístico amostral estiveram sob a coordenação da CGEC/SECAD/MEC. O Anexo 2 do 

presente Relatório contém a Matriz dos Questionários enviados aos Estados. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos Questionários por Regiõ es e Estados 

Questionários Distribuídos por Regiões Questionários Distribuídos por Estados 

Região  

No. 

Supervis

ores  

No. 

Professore

s 

Total  
Estado

s 

Coordenad

ores 

Professor

es 
Total 

AL 9 39 48 

BA 19 143 162 

CE 5 71 76 

MA 9 118 127 

PB 8 72 80 

PE 10 136 146 

PI 6 48 54 

RN 9 65 74 

SE 2 13 15 

 

Nordest

e 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

705 

 

782 

Total 77 705 782 

AC 2 17 19 

AM 3 47 50 

AP 2 17 19 

PA 6 24 30 

RO 2 25 27 

RR 9 4 13 

TO 5 28 33 

 

Norte 

 

 

 

29 

 

162 

 

191 

Total 29 162 191 

GO 4 21 25 

MS 2 12 14 

MT 2 5 7 

 

Centro-

Oeste 

 

8 

 

38 

 

46 

Total 8 38 46 

Total 114 905 1019 Total 

Geral  

114 905 1019 

   



  

 

Os Questionários foram encaminhados aos Estados pela CGEC/SECAD/MEC na 

segunda quinzena de fevereiro e o prazo inicial de devolução à CGEC era até 20 de 

março, e a partir de então seria repassado para a UFPA. A última remessa de 

Questionários foi recebida pela Universidade em 14 de abril, cujos dados coletados foram 

organizados e processados estatisticamente.  

O processamento estatístico foi realizada pela Equipe do Grupo de Estudos e 

Pesquisas Estatísticas e Computacionais (GEPEC) do Instituto de Ciências Exatas e 

Naturais da Universidade Federal do Pará.  

A devolução dos Questionários foi muito representativa, cujos dados são 

sintetizados no Quadro 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Quadro 2 – Dados dos Questionários devolvidos 

Questionários Devolvidos por Regiões 
Questionários Devolvidos 

Por Estados 

Região  
Nº 

Supervi-  
sores  

Nº 
Professo

- 
res  

Total 
Geral  

Estado
s 

Coordena- 
dores 

Professo
- 

res 

Total 
Geral 

AL 09 33 42 

BA 0 0 0 

CE 02 72 74 

MA 06 118 124 

PB 04 55 59 

PE 06 78 84 

PI 06 48 54 

RN 10 65 75 

SE 0 13 13 

Nordeste 43 482 525 

Total 43 482 525 

AC 0 0 0 

AM 02 36 38 

AP 0 0 0 

PA 01 07 08 

RO 01 13 14 

RR 01 05 06 

TO 02 14 16 

Norte 07 75 82 

Total 07 75 82 

GO 04 20 24 

MS 0 08 08 

MT 02 04 06 

Centro-

Oeste 
06 32 38 

Total 06 32 38 

Total 

Geral 
56 589 645 

Total 

Geral 
56 589 645 

Representatividade na amostra Total % 49,12% 65,08% 100% 

 

 



  

Aos Coordenadores foram enviados 114 Questionários, dos quais foram 

respondidos 62, mas apenas 56 foram válidos. A constatação de que as perguntas P. 32 

a P. 53 estavam em branco, determinou a invalidação desses Questionários.  

Aos Professores foram enviados 905 Questionários e 596 foram respondidos. No 

processo de sistematização dos dados foi constatado que em 7 (sete) haviam 5 (cinco) 

que não tinham respondido parte das questões e 1 (um) que estava totalmente em 

branco, razão de serem válidos 589 Questionários dos Professores.  

Os 19 Estados das três regiões do país que tem implementado o Programa ao 

longo desses 10 anos foram contemplados no DRP, envolvendo 180 municípios, cuja 

espacialização é sintetizada no Mapa 1. A relação de Municípios por Estado envolvido no 

DRP consta em anexo. Ressalte-se que os Estados do Acre, Amapá e Bahia não 

efetuaram devolução dos Questionários, embora tenham participado das respectivas 

Oficinas Regionais. 

 

Mapa 1 – Número de Municípios por Estado participan te do DRP  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

As perguntas dos Questionários dos Professores e Coordenadores foram 

elaboradas e organizadas a partir de Eixos e Indicadores referente aos componentes do 

Programa Escola Ativa. Assim, os Questionários contemplaram Dados de Identificação e 

os Eixos: Guias de Aprendizagem; Cantinhos de Aprendizagem; Governo estudantil - 

Escola e Comunidade; Formação e Acompanhamento. O Questionário dos 

Coordenadores contemplou ainda o Eixo Elementos da Gestão.   

O Questionário é composto de perguntas fechadas e uma única questão aberta, 

cuja categorização e análise será incorporada na versão final do Relatório do DRP.  

A Matriz de Análise dos Questionários foi elaborada considerando-se os objetivos 

do DRP e os Indicadores dos instrumentos aplicados. A estrutura da Matriz contempla os 

Eixos de cada um dos Questionários, a partir de cada Eixo foram elaboradas Dimensões, 

detalhadas na Especificação das Dimensões e estabelecidas a correspondência com os 

Indicadores dos Questionários. Os Indicadores foram definidos nos Questionários como 

assertivas que objetivam estimular sua reflexão sobre Componentes do Programa.     

Os Gráficos produzidos para referenciar a análise dos Questionários foram 

organizados a partir da Matriz de Análise, objetivando explicitar as respostas de todas as 

perguntas, mas compactando-as, sintetizando os dados em 42 gráficos, e não em 134 

que seria a correspondência entre perguntas-respostas-gráficos.  

A abordagem da concretude da experiência, a poesia da vida dos sujeitos 

educativos que concretizaram a o Programa Escola Ativa nesses 10 anos e os 

apontamentos reflexivos dessa trajetória são inspiradas no que Guimarães Rosa (1970) 

em seu clássico Grande Sertão Veredas revela: “... o real não esta na saída nem na 

chegada: ele se dispõe para a gente é na travessia...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2. Trilhas da parceria MEC e UFPA  
 

O Projeto Educação do Campo e Classes Multisseriadas: o Programa Escola 

Ativa em Foco, objeto do Plano de Trabalho Simplificado (PTS) conveniado entre o MEC 

e a UFPA é expressão da trajetória trilhada por Grupos de Pesquisa do Instituto de 

Ciências da Educação da UFPA (ICED). 

Na nossa trajetória, trilhada há alguns anos, muitos de nós participamos da 

pesquisa  Classes Multisseriadas: Desafios da Educação Rural no Estado do Pará/ 

Região Amazônica coordenada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do 

Campo na Amazônia (Geperuaz), financiada pelo CNPq. Nesse processo, um dos sub-

projetos desenvolvidos foi a pesquisa Classes Multisseriadas: Desafios da educação rural 

no Estado do Pará – Região Amazônica.  

Mais recentemente, entre 2006 e 2007, a convite do MEC/SECAD contribuímos 

no debate sobre classes multisseriadas. A contribuição do ICED/UFPA no debate das 

reuniões do Grupo Permanente de Trabalho em Educação do Campo (GPT) realizadas 

em julho de 2006 e julho de 2007, em que as classes multisseriadas estiveram em pauta, 

é parte significativa da trilha dessa parceria. Assim, a oportunidade de diálogo com o 

Governo e os Movimentos Sociais partícipes do GPT também contribuíram para o 

aprofundamento da reflexão sobre as classes multisseriadas.  

 A partir da reunião do GPT de julho de 2007, a UFPA engajou-se no Grupo de 

Trabalho constituído pelo MEC naquela oportunidade, composto por representantes da 

SECAD e do FNDE. Entre os meses de julho e novembro, muitas reuniões e debates se 

realizaram. A versão final do Relatório incorporará elementos de análise e proposições 

apresentadas pela UFPA nesses debates.   

Nesse processo, a UFPA, então, no diálogo com o MEC, por meio da SECAD e 

do FNDE comprometeu-se em contribuir no processo de fortalecimento da Educação do 

Campo, por meio de um processo de análise da experiência de 10 anos vivenciada pelo 

Programa Escola Ativa em diferentes regiões do país, objeto do DRP.  

O compromisso político-pedagógico da UFPA nessa parceria interinstitucional é 

compreendido como mais uma ação para a consolidação da Educação do Campo na 

perspectiva de democratização do acesso à escola e melhoria da qualidade do ensino no 

meio rural brasileiro.    

 
 
 
 



  

 



II - O Programa Escola Ativa: múltiplos olhares dos  sujeitos educativos 

 

Os múltiplos olhares dos sujeitos no DRP são captaneados inspirados em 

Palomar, protagonista de Calvino (1994) em seu último livro publicado em vida. O título do 

livro – Palomar – é uma alusão ao nome de um famoso observatório astronômico italiano 

que durante muito tempo contou com o maior telescópio do mundo; e é a partir do 

aparente paradoxo que o autor constrói o seu personagem ‘todos olhos’, como se fosse 

um telescópio ao contrário, voltado não para a dimensão ampla do espaço, mas para as 

coisas do cotidiano, da vida. 

Palomar (Calvino; 1994) contempla a vida e demonstra que as grandes questões 

do mundo e de nossa existência estão presentes também em cada objeto-situação que 

observamos, que tudo é passível de ser pensado e interrogado e é assim que a partir do 

olhar uma onda, da corrida de girafas ou dos amores das tartarugas, Calvino suscita 

interrogações sobre o mundo, as relações, as harmonias e desarmonias vivenciadas no 

cotidiano. 

Essa sensibilidade do olhar de que Calvino nos fala, inspira a captura dos 

múltiplos olhares manifestos pelos sujeitos educativos do Programa nas respostas dos 

Questionários e nas Oficinas Regionais.  

A exigüidade do prazo para análise, considerando-se que o processamento 

estatístico só pode ser concluído a partir do recebimento da última remessa de 

Questionários (recebida em 14/04l), foi decisiva para nessa versão preliminar do Relatório 

do DRP a UFPA optar por:  

 

� Sistematizar uma versão preliminar de cunho mais descritivo que analítico; 

� Incorporar a categorização da questão aberta dos Questionários somente na 

versão final do Relatório; 

�   Analisar os elementos manifestos nas Oficinas Regionais cruzando-os com as 

respostas dos Questionários somente na versão final do Relatório; 

� Analisar os elementos revelados nos Questionários e nas Oficinas Regionais 

também mediados pelas visitas de campo e entrevistas que serão realizadas agora 

em maio. 

 

Em síntese, mais uma vez reafirma-se que o cumprimento do prazo com o MEC 

objetivou fundamentalmente socializar preliminarmente os resultados da sistematização 



  

dos Questionários e das Oficinas Regionais, possibilitando ao Ministério apropriar-se 

imediatamente dos dados, considerando sua própria agenda institucional, seu tempo 

político de tomada de decisão e encaminhamentos.  

Assim, optou-se por estruturar essa parte da Versão Preliminar do Diagnóstico 

Rápido Participativo a partir de: abordagem sintética dos Eixos de Análise, apresentação 

dos dados, comentários analíticos preliminares.  

    

2.1. Os Eixos de Análise 

  

Os Questionários foram estruturados a partir de 4 Eixos: Guias de Aprendizagem; 

Cantinhos de Aprendizagem; Governo Estudantil, Escola e Comunidade; Formação e 

Acompanhamento. No caso do Questionário dos Coordenadores, foi agregado ainda o 

Eixo da Gestão.  

As Oficinas Regionais também foram estruturadas contemplando esses Eixos, na 

perspectiva dos sujeitos educativos refletirem sobre as experiências significativas, os 

limites e dificuldades vivenciadas, as possibilidades de reformulação. 

A compreensão dos múltiplos olhares dos sujeitos educativos engajados no DRP 

foi mediada pela análise dos documentos vigentes do Programa Escola Ativa, ainda não 

incorporada na presente Versão do Relatório, considerando-se os documentos: Guia para 

a formação de professores da Escola Ativa, Guia do Formador da Escola Ativa, 

Orientações para a Supervisão Municipal, Diretrizes para Implantação e Implementação 

da Estratégia Metodológica Escola Ativa e os Aspectos Legais.  

 

2.1.1. Guias de Aprendizagem: 

 

A premissa do Programa é que os livros didáticos tem se constituído em um 

aporte para os professores no processo de planejamento e dinamização da prática 

pedagógica, sendo assim um importante componente para o desenvolvimento de 

programas curriculares.    

Os Guias de Aprendizagem são concebidos “... de forma a permitir a 

seqüenciação e a graduação dos conteúdos para atender os níveis de desenvolvimento 

do aluno...” (2005:105).  



  

Na ótica do Programa os Guias de Aprendizagem estimulam a auto-

aprendizagem dos alunos e propicia a centralidade da ação educativa no aluno, como 

postula a pedagogia escolanovista.  

Em relação à contribuição para o professor, os Guias são entendidos pelo 

Programa como possíveis de serem adaptados, ampliados e modificados por esses 

profissionais do ensino, permitindo assim que “... o professor melhore a sua prática 

pedagógica e a qualidade do seu trabalho, pois incentiva a pesquisa, o estudo e a 

atualização permanente. É, para o professor, um elemento de capacitação continuada e 

em serviço.” (2005:105).  

Referenciado nas premissas sobre os Guias, ora expostas sinteticamente e 

considerando os principais fatores que contribuem para uma prática pedagógica eficaz na 

ótica do Programa, formulou-se as perguntas do Questionário dos Coordenadores e dos 

Professores, cuja visão desses sujeitos educativos são abordadas a seguir. 

 

 

2.1.2. Cantinhos de Aprendizagem 

 

Os Cantinhos de Aprendizagem são concebidos como um elemento articulador da 

teoria e prática na ação educativa no cotidiano escolar. Os fundamentos teóricos da 

abordagem constantes no Guia para a formação de professores (2005) são referenciados 

em Freinet, Piaget e Maria Montessori.  

O aporte teórico é apropriado pelo Programa para postular que o processo de 

construção do conhecimento requer entre outros elementos, um ambiente que possibilite 

a percepção e compreensão do mundo em que vivem os sujeitos, devendo a sala de aula 

oferecer recursos que “... estimulem a investigação, a criatividade e o espírito crítico...” 

(2005:147).  

O ambiente acolhedor é concebido como independente das condições objetivas 

do espaço da sala de aula. É afirmado que “... Não importa se esta sala é grande ou 

pequena ou se a pintura foi feita com tinta acrílica ou cal. Não importa se o chão é de 

cimento ou lajota. Não importa se o mural é de cortiça ou se um varal no qual é 

pendurado o que for produzido.” (2005:147).   

Nessa perspectiva, os Cantinhos de Aprendizagem são concebidos como um 

espaço essencial para a construção de saberes, organizados para possibilitar a realização 

de atividades e experiências diversificadas envolvendo “... a observação, a seleção, a 



  

comparação, a operação, a pesquisa, a investigação, a análise, a aplicação e a 

inferência.” (2005:148).   

É concebido ainda pelo Programa que os Cantinhos de Aprendizagem são para 

apoiar os Guias de Aprendizagem, por induzirem a exploração dos conteúdos, a atitude 

de pesquisa, havendo, portanto, uma relação de reciprocidade entre esses componentes, 

considerando que os Guias também estimulam a busca dos recursos contidos nos 

Módulos, sendo inclusive essenciais em alguns casos para o desenvolvimento das 

atividades propostas nos Guias. 

São múltiplas as funções e vantagens dos Cantinhos de Aprendizagem na ótica 

do Programa, podendo sintetizar-se como: 

 

� Possibilidade de vivenciar os conteúdos dos Guias de Aprendizagem 

� Contribuir para a constituição da autonomia dos sujeitos no processo de construção 

do conhecimento 

� Proporcionar uma aprendizagem prazerosa 

� Favorecer o processo de interação na sala de aula 

� Auxiliar o professor no (re)conhecimento das habilidades e competências dos 

alunos   

 

O Programa concebe os Cantinhos de Aprendizagem como um processo 

organizado pela comunidade escolar e a sociedade civil na perspectiva de apoiar o 

educando no processo de construção de seus saberes, por meio da riqueza de recursos e 

fontes materiais, relacionados às áreas do conhecimento objeto do currículo do Ensino 

Fundamental e estabelece que devem existir materiais das seguintes categorias: 

materiais reais, para experimentação, impressos, criação estética, produções das 

crianças, fabricados. 

Ao professor cabe além de apoiar na organização dos Cantinhos de 

Aprendizagem, observar o interesse dos alunos pelas áreas de conhecimento, o 

desempenho em cada Cantinho e se em um é melhor do que em outros, possibilitando 

assim ajudar a descobrir as vocações e habilidades dos alunos.  

 

 

 

 



  

2.1.3. Governo Estudantil, Escola e Comunidade 

  

O reconhecimento e a garantia de direitos das crianças, respaldado pela 

Convenção dos Direitos da Criança adotada pela ONU e ratificada por vários países em 

1990, é um dos referenciais da concepção do Governo Estudantil pelo Programa Escola 

Ativa.  

A gestão escolar no Programa é concebida como promotora de uma formação 

cidadã, elemento para além da estrutura organizacional da escola, devendo constituir-se 

numa quebra de paradigmas e possuir uma visão sistêmica envolvendo a comunidade 

escolar. É visão corrente na abordagem do Programa que a gestão escolar deve “... 

primar pela formação de cidadãos participativos na sociedade.” (2005:69). 

A autonomia da escola, parte da gestão escolar, é entendida como liberdade para 

instituir as práticas e procedimentos que promovam o envolvimento integral dos alunos e 

da comunidade, contribuindo para um processo de mobilização social. 

A descentralização concebida no Programa implica na participação de toda a 

comunidade escolar no processo de tomada de decisão e nas atividades da escola.     

O esquema da gestão escolar no Programa é concebido como demonstra o 

organograma abaixo. 

Referenciado nesses pressupostos, o Programa concebe o Governo Estudantil 

como  

 

“... um elemento curricular que favorece o desenvolvimento afetivo, 
social, moral e cívico dos alunos por meio de situações vivenciais. 
Trata-se de uma organização dos alunos e para os alunos, que 
garante sua participação ativa e democrática na vida escolar, 
estimula-os a participar, impulsiona-os a se envolverem em atividades 
comunitárias e ajuda-os na satisfação de suas necessidades e na 
solução de problemas da escola”. (2005:71). 

   

 

O Governo Estudantil é concebido, portanto, como um estímulo à participação dos 

alunos, ao trabalho cooperativo, a torná-los co-responsáveis pelos projetos da escola, 

melhorar sua auto-estima, mudar a relação professor-aluno, entre outros elementos.  

Há todo um detalhamento que orienta o professor a conduzir o processo de 

organização do Governo Estudantil com seus alunos, especificando as fases para a 

implantação nas escolas.  



  

Empossado o Conselho Diretor – composição de Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário – deve ser convocada Assembléia Geral com a finalidade de compor os 

Comitês.  

No Guia de formação de professores da Escola Ativa (2005) há todo um 

detalhamento sobre as responsabilidades e funções dos alunos no Governo Estudantil; 

nos Comitês de Trabalho; nos Grupos de Estudo, que inclui o papel do Monitor; dos 

Orientadores e Colaboradores; bem como sobre como garantir o bom andamento dos 

Comitês.  

Os instrumentos que foram concebidos para serem utilizados no Governo 

Estudantil são: Livro de confidências, Ficha de controle de presença, Caixa de sugestões, 

Livro de participação, Caixa de compromissos, Cartaz de combinados.  

 

2.1.4. Formação e Acompanhamento 

  

A formação contempla estratégias presenciais e de formação à distância, com o 

uso de materiais auto-instrucionais (impressos e vídeo), participação em atividades 

coletivas e atividades individuais. Destaca-se entre os estudos coletivos a realização de 

microcentros. 

A formação, denominada de inicial, tem a carga horária de 40 horas, sendo 

sugerida que ocorra em cinco dias. É resguardada a autonomia de Estados e Municípios 

para definição desse planejamento. 

As Oficinas de Formação objetivam oportunizar a vivência de toda as estratégias 

do Programa no processo formativo, possibilitando ao professor experimentar a 

metodologia e procedimentos que utilizará com os alunos. 

 Programa concebe as competências profissionais a serem desenvolvidas pelos 

professores em formação e os procedimentos didáticos a se concretizarem nas Oficinas.     

 

 

 

 

 



  

2.1.5. Elementos da Gestão 

  

Os elementos da gestão foram construídos a partir de uma apreciação mais geral 

sobre os documentos do Programa e objetivaram identificar a realidade da gestão pelas 

Secretarias de Educação das diferentes esferas administrativas, bem como agregou 

elementos da  relação com a comunidade. 

 

2.2. Os ‘olhares’ dos/as sujeitos educativos manife stos nos Questionários 
 
 

O ‘olhar’ dos sujeitos educativos sobre o Programa Escola Ativa manifesto nas 

respostas dos Questionários foi sistematizado e é ora apresentados de acordo com o 

Roteiro dos Questionários. 

 

2.2. Os ‘olhares’ das coordenadoras/as 

  

 

2.2.1. A Identificação das coordenadoras/as 

  

As coordenadoras participantes do DRP como respondentes dos Questionários 

totalizam 56, considerando-se os dados validados no processamento estatístico já 

detalhado na Apresentação. 

O gênero feminino é predominante entre as coordenadoras (85,71%), 

correspondendo a 48 Coordenadoras. A faixa etária de 36 a 45 anos é dominante (50%), 

seguida da faixa de 26 a 35 anos (35,71%), 46 a 55 anos (7,14%), mais de 55 anos 

(5,36%) e por último a faixa de menos de 25 anos (1,79). O Gráfico 1 evidencia os dados.  

 

 

 

 

 

 



  

IDADE DOS COORDENADORES

7,14% 5,36% 1,79%

35,71%

50,00%

Menos de 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 Mais de 55

FORMAÇÃO DOS COORDENADORES

1,79%
1,79% 1,79% 10,71%

41,07%

42,86%

Ensino Médio Completo Ensino Médio (Magistério) Completo
Ensino Superior Incompleto Ensino Superior Completo
Pós-Graduação Latu-Sensu SR

Gráfico 1 – Faixa Etária das coordenadoras/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro de Coordenadores/as é muito qualificado, cujo ensino superior completo 

é dominante entre as coordenadoras/as, sobretudo se considerar-se somado os dados 

dos respondentes da alternativa Ensino Superior Completo e os/as que detêm Pós-

Graduação Latu-Sensu, correspondendo a 83,93%, como é evidenciado no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Formação 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo de atuação das coordenadoras/as no Programa é predominantemente 

de profissionais atuantes de 2 a 5 anos (73,21%), seguida de 6 a 10 anos (23,21%) e 

menos de 2 anos (3,57%), como o Gráfico 3 revela.   

 



  

TEMPO DE ATUAÇÃO DOS COORDENADORES

73,21%

23,21%

3,57%

2 a 5 anos

6 a 10 anos

SR/ Menos de 2 anos

Gráfico 3 – Tempo de Atuação na Coordenação 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 1 revela a distribuição das coordenadoras/as respondentes dos 

Questionários por Região e Estado em que atuam.   

 

Tabela 1 – Região e Estado de atuação 

REGIÃO ESTADO Absolutos  Percentual  
Amazonas 2 3,57 
Acre 0 0,0 
Amapá 0 0,0 
Pará 1 1,79 
Rondônia 1 1,79 
Roraima 1 1,79 

NORTE 

Tocantins 2 3,57 
Alagoas 9 16,07 
Ceará 2 3,57 
Bahia 0 0,0 
Maranhão 6 10,71 
Paraíba 4 7,14 
Pernambuco 6 10,71 
Piauí 6 10,71 

NORDESTE 

Rio Grande do Norte 10 17,86 
Goiás 4 7,14 
Mato Grosso 2 3,57 

CENTRO-
OESTE 

Mato Grosso do Sul 0 0,0 
 Total 56 100,00 
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As coordenadoras/as respondentes dos Questionários são redominantemente 

vinculados às Secretarias Municipais de Educação, correspondendo a 89,29%, enquanto 

8,93% são vinculados às secretaras Estaduais de Educação e 1,79% não respondeu o 

vínculo, cujas respostas são demonstradas no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Órgão de Vinculação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Os Guias de Aprendizagem   

  

O olhar dos Coordenadores é de que os conteúdos dos Guias efetivamente 

contribuem para a formação da cidadania e de que a estrutura da atividade didática do 

Guia possibilita a autonomia do aluno, sendo essa um aspecto essencial para o trabalho 

em classes multisseriadas. O Gráfico 5 demonstra a constatação. 

 

 

Gráfico 5 - Guias de Aprendizagem e a Autonomia dos Sujeitos 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

GUIAS DE APRENDIZAGEM CURRÍCULO

8,9
1,8 0,0

69,6

83,9

0,0 0,0

66,1

83,9

7,2 3,6

46,4

14,3

33,9

8,9

51,8

14,3

3,61,8
0,0 0,00,00,0 0,00,0

0

20

40

60

80

100

P4: Currículo e
classes

multisseriadas

P5: Cooperação
entre escola e
comunidade

P6: Valorização da
realidade do campo

P7: Currículo:
Impossibilita a

formação do sujeito
participativo

P8: Desvalorização
da cultura local do

aluno

%
 D

E
 C

O
O

R
D

E
N

A
D

O
R

E
S

Sempre Às vezes Raramente Nunca SR

A inter-relação entre o currículo e os Guias de Aprendizagem foi o foco das 

Questões 4 a 8, cujas respostas são sintetizadas no Gráfico 6.  

 

   Gráfico 6 - Guias de Aprendizagem e o Currículo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao serem questionados se o currículo expresso nos Guias de Aprendizagem 

atendem às necessidades das classes multisseriadas, os Coordenadores em sua maioria 

(51,8%) revelaram que às vezes atendem, e um percentual de 1,8% respondeu que 

raramente, enquanto 46,4% respondeu que sempre atende.  

Somando-se os dados da alternativa às vezes e raramente, que totalizam 53,6%, 

pode-se afirmar que os Coordenadores apontam elementos para a reformulação do 

Programa no seu eixo pedagógico estruturante: o currículo. Assim, pode-se inferir que há 

a expectativa de que o currículo, por meio dos Guias de Aprendizagem, possam 

efetivamente atender às reais necessidades das classes multisseriadas.  

É muito positiva, no entanto, a visão dos Coordenadores sobre que o currículo, 

expresso por meio dos Guias de Aprendizagem, estimula a relação de cooperação entre a 

escola e a comunidade, como evidenciam os dados referentes à resposta da pergunta 5, 

em que 83,9% dos respondentes consideram que sempre há esse estímulo.  

A relação entre o conhecimento escolar sistematizado e a realidade do campo, 

objeto da pergunta 6 do Questionário, é reconhecida pelos Coordenadores como sempre 

(66,1%) possibilitada pelo currículo como é  expresso nos Guias de Aprendizagem.  

A maioria dos Coordenadores (69,6%) tem a visão de que o currículo nunca 

impossibilita a formação de um sujeito transformador da realidade. Somando-se os 
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respondentes da alternativa sempre (7,1%), às vezes (8,9%), raramente (14,3%), que 

totalizam 30,3%, constata-se que um terço desse segmento relativiza a função crítica da 

educação e do currículo na estratégia do Programa Escola Ativa, o que deve ser objeto de 

mais reflexão, aprofundamento e tomada de decisão no processo de reformulação do 

Programa.  

Pode-se constatar que os Coordenadores em sua ampla maioria (83,9%) 

compreendem que nunca o currículo desvaloriza a diversidade cultural do meio rural 

brasileiro, possibilitando inferir-se uma visão muito positiva da inter-relação entre o 

currículo expresso pelos Guias de Aprendizagem.  

O Gráfico 7 enfoca a relação entre os Guias de Aprendizagem e Avaliação. 

 

 

Gráfico 7 – Guias de Aprendizagem e Avaliação 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A eficácia da recuperação paralela proposta pelos Guias de Aprendizagem é 

reconhecida por 73,2% dos Coordenadores que responderam que sempre tal instrumento 

é eficaz no processo avaliativo. Em que pese o resultado positivo tão expressivo, há que 

se aprofundar a reflexão sobre o que pode basear a dos 25% que responderam às vezes, 

cujos argumentos não se esclarecem com uso de Questionários com perguntas fechadas, 

mas que por meio de outros instrumentos e técnicas de pesquisa qualitativa, os 

argumentos dos sujeitos educativos podem desvelar a realidade.  

A Ficha de Acompanhamento e Progresso (FAP) do aluno é sempre utilizada 

como instrumento de registro de avaliação, segundo 76,8% dos Coordenadores. É 



  

importante identificar quais as estratégias de registro substitutivas da FAP e que são 

utilizadas por 23,3% dos Coordenadores que responderam às vezes, raramente e nunca.  

A maioria dos Coordenadores (71,4%) reconhecem que sempre a FAP é um 

instrumento facilitador da prática do professor, mas há que se refletir que 

aproximadamente um terço (28,6%) dos respondentes consideram que às vezes (19,6%),  

raramente (7,1%) e nunca (1,8%) esse instrumento se constitui efetivamente num 

elemento facilitador. 

Dado positivo revelado pelos Coordenadores, no caso por 82,1% dos 

respondentes, é que os Guias de Aprendizagem favorecem a avaliação processual e 

contínua do aluno.  Os 17,9%, no entanto, devem ser uma ponderação numa análise mais 

aprofundada sobre a dinâmica avaliativa no Programa.  

 

 

2.2.3. Cantinhos de Aprendizagem  

 

 

 O Gráfico 8, abaixo, enfoca os Cantinhos de Aprendizagem a partir do processo de 

ensino-aprendizagem, organização e participação.  

 

Gráfico 8 – Cantinhos de Aprendizagem 
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 As coordenadoras têm uma visão dominante e muito positiva de que: sempre 

(80,4%) os cantinhos de aprendizagem possibilitam a relação dos conteúdos abordados 



  

com a realidade local; sempre (89,3%) os alunos participam da organização dos cantinhos 

de aprendizagem; sempre (98,2%) os cantinhos são fatores que contribuem na 

aprendizagem do aluno; sempre (75%) os cantinhos são organizados de forma articulada 

com o uso dos Guias de Aprendizagem.  

 A inter-relação entre a organização dos cantinhos com as séries e faixas etárias 

dos educandos é considerada por 41,1% das coordenadoras como ocorrendo sempre, 

enquanto que 33,9% registram que às vezes, 10,7% raramente e 14,3% como nunca 

ocorrendo.   

 Esse aspecto se inter-relaciona a dois elementos que singularizam as classes 

multisseriadas: a heterogeneidade e a multietariedade. Trata-se, portanto, não de uma 

questão pontual de uma estratégia metodológica, mas de componentes estruturantes 

dessas classes, o que exige um aprofundamento no debate, a ser incorporado na versão 

final do Relatório.  

 Os cantinhos de aprendizagem não são os únicos espaços pedagógicos do 

ambiente escolar segundo a maioria das coordenadoras que consideram que nunca 

(53,6%) isso ocorre. É pertinente, no entanto, tomar em conta que é considerado pelas 

coordenadoras que às vezes (17,9%), raramente (17,9%) e sempre (7,1%) isso ocorre, 

podendo apreender-se que 42,9% apontam que os cantinhos são presentes e mais do 

que isso, que muitas vezes é sim o único espaço pedagógico do ambiente escolar.  
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2.2.4. Governo Estudantil 

 

 O Gráfico 9 tem o foco no Governo Estudantil e seu componente organizativo.  

 

Gráfico 9 – Governo Estudantil e Organização 

 

 

  

 

 

 

 

A maioria das coordenadoras consideram que sempre (64,3%) fases de 

implantação do Governo Estudantil são realizadas como recomenda o Guia para a 

Formação dos Professores. Há que se considerar que é representativo que 33,9% 

considerem que às vezes isso ocorre.   

 A elaboração coletiva de planos de ação pelos Comitês sempre ocorre na visão de 

44,6% das coordenadoras, sendo que a visão de que às vezes (42,9%) e raramente 

(8,9%) isso ocorre é dominante nesse segmento; bem como é dominante a visão de que 

às vezes (51,8%) os planos dos Comitês são executados, aliado as 7,1% que consideram 

que raramente isso ocorre, em que pese ser significativo que aproximadamente 37,5% 

apontem que isso sempre ocorre.  

 A periodicidade mensal de realização das Assembléias como postula o Guia é 

concretizada sempre na visão de 35,7%, enquanto que mais da metade considera que às 

vezes (46,4%), raramente (14,3%) e nunca (3,6%) isso ocorre.    
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 É dominante a visão entre as coordenadoras de que o Monitor do Grupo de Estudo 

orienta os alunos na execução das atividades escolares e no manejo dos materiais 

didáticos, considerando-se que para 62,5% isso sempre ocorre. Não é desprezível para 

fins de análise que aproximadamente 40% considerem que às vezes (32,1%), raramente 

(3,6%) e nunca (1,8%) isso ocorre.   

 A participação da comunidade na gestão administrativa da escola relacionada ao 

Governo Estudantil ocorre sempre (58,9%) na visão da maioria das coordenadoras, 

enquanto que aproximadamente 40% considerem que às vezes (30,3%), raramente 

(3,6%) e nunca (3,6%) isso ocorre, conforme é demonstrado no Gráfico 10, mais abaixo.  

 É dominante ainda a visão de que sempre (57,1%) o Governo Estudantil contempla 

a participação da comunidade na reflexão pedagógica da escola, sendo significativo 

refletir sobre a visão de que às vezes (35,7%), raramente (3,6%) e nunca (1,8%) isso 

ocorre.  

 

Gráfico 10 – Governo Estudantil e Relação Escola e Comunidade 
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A formação do sujeito e sua autonomia é o foco do Gráfico 11, logo abaixo. 

 

Gráfico 11 – Governo Estudantil, Formação do Sujeit o e Autonomia 
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 As coordenadoras em sua ampla maioria consideram que o Governo Estudantil é 

um elemento que curricular que favorece o desenvolvimento social dos alunos, 

considerando-se que 91,1% considera que isso sempre ocorre, bem como 89,2% 

compreende que o Governo Estudantil nunca impossibilita o desenvolvimento da 

autonomia do aluno.  

  A inter-relação entre o Governo Estudantil e a Prática Pedagógica é o objeto 

do Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Governo Estudantil e Prática Pedagógic a 
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A concretização do Governo Estudantil é sempre vivenciada na visão de 46,4% 

das coordenadoras, enquanto que 44,6% considera que às vezes e 5,4% que raramente 

isso acontece, totalizando 50% dos que relativizam a efetividade do Governo Estudantil 

no cotidiano escolar tal como é proposto no Guia do Programa.  

 

2.2.5. Formação e Acompanhamento 

 

 As coordenadoras consideram quase que unanimemente que o Guia de formação 

possibilita o estudo e a compreensão da metodologia com classes multisseriadas, como 

pode ser constatado no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Formação e Acompanhamento 

 

 

 

  

 

 

 

 

A dinâmica dos cursos de formação na visão das professoras é sintetizada no 

Gráfico 14.   
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Gráfico 14 – Cursos de Formação 

 

  

  

 

 

 

 

 

No que se refere à carga horária de 40h de formação concentrada em 5 dias, com 

jornada diária de 8h para o domínio inicial do Escola Ativa, pouco mais da metade das 

coordenadoras consideram que sempre (51,7%) é satisfatória, enquanto que 41,1% 

considera que às vezes, 3,6% raramente e 3,6% nunca. 

 A metade das coordenadoras considera que sempre (50%) cursos são realizados 

periodicamente visando o aprofundamento teórico e prático da estratégia da Escola Ativa 

para além dos microcentros; enquanto que 32,1% consideram que às vezes isso ocorre, 

14,3% que raramente e 3,6% que nunca ocorre tal periodicidade, possibilitando-se 

apreender-se que os microcentros estão na centralidade da formação continuada em 

metade das experiências que contou com as coordenadoras como respondentes, além de 

que indica o potencial de investimento e engajamento do poder local nesse processo.   

 A maioria considera que sempre (71,43%) os cursos são realizados contemplando 

conteúdos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, assim como é dominante a 

visão de que sempre (87,5%) as qualificações oferecidas pelo Programa favorecem a 

utilização das estratégias de ensino em classes multisseriadas e que a maioria também 

considera que sempre (58,93%) os professores do Programa demonstram conhecimentos 

prévios dos conteúdos  dos cursos de formação e acompanhamento. 
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Gráfico 15 – Microcentros 

 

 

 

 

 

  

 

 

Os microcentros sempre (51,8%) são realizados regularmente para a maioria das 

coordenadoras, mas é muito representativo o percentual que registra que às vezes 

(33,9%), raramente (10,7%) e que nunca (1,8%) ocorre, merecendo atenção esse aspecto 

na gestão do Programa.  

 É importante a valorização das coordenadoras sobre a estratégia dos microcentros, 

em que quase que unanimemente consideram que os microcentros são oportunidades de 

discussão sobre as atividades das classes multisseriadas e que se constituem em 

oportunidades de intercâmbio de experiências educativas. 

 O acompanhamento pedagógico, foco do Gráfico 16, é assim visto pelas 

coordenadoras. 

 

Gráfico 16 – Acompanhamento Pedagógico  

 

 

  

 

FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO - 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

32,1
60,7

14,3 10,73,6 5,43,6

80,4 89,3

0
20
40
60
80

100

P38: Periodicidade P39: Intervenção
nas classes

multisseriadas

P40: Orientação
aos professores
sobre as classes

multisseriadas

N
º 

D
E

 
C

O
O

R
D

E
N

A
D

O
R

E
S

Sempre Às vezes Raramente Nunca SR/Nulo



  

 

 

A maioria das coordenadoras assume que o acompanhamento pedagógico às 

escolas não é tão sistemático quanto o Programa postula, já que 60,7% afirma que às 

vezes é realizado e pouco mais de um terço que sempre (32,1%), evidenciando aí um 

elemento de fragilidade na perspectiva da implementação exitosa do Programa.  

 O perfil dos professores atuantes no Programa na visão das coordenadoras é 

demonstrado no Gráfico 16.  

Gráfico 17 – Perfil de professores  
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 Os professores envolvidos no Programa sempre (82,1%) possuem qualificação 

mínima de formação em Magistério como determina a LDB, se constituindo num elemento 

extremamente significativo, rompendo com o cenário de desqualificação docente que 

historicamente imperou no meio rural brasileiro. 

 A efetividade da estratégia de formação continuada deve ser problematizada 

considerando-se que mais da metade indica que às vezes (51,8%) os professores 

capacitados demonstram o domínio da estratégia metodológica e se esse é o cenário, há 

que se refletir sobre a contradição de tantos elementos positivos, até mesmo quase 



  

unânimes, se o domínio não é plenamente satisfatório, ainda que se considere que 44,6% 

afirme que sempre há tal domínio.  

 

2.2.6. Gestão  

 

 O Gráfico 18 enfoca elementos relacionados aos docentes e ao processo de 

formação pelas Secretarias envolvidas na implementação do Programa. 

 

Gráfico 18 – Gestão, formação e corpo docente 
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 A rotatividade docente, historicamente marcante na educação no meio rural 

brasileiro, também é um elemento da realidade do Programa Escola Ativa. Essa inferência 

é construída a parir do dado de que menos da metade das coordenadoras afirmam que 

sempre (46,4%) os professores capacitados na estratégia Escola Ativa são mantidos na 

sua lotação, evitando assim a rotatividade. Tal inferência é corroborada se considerarem-

se os percentuais de que às vezes (33,9%), raramente (10,7%) e nunca (8,9%) isso 

ocorre, conformando assim uma maioria de coordenadoras que reforça a inferencia sobre 

a rotatividade.  



  

 O apoio freqüente das Secretarias à formação de professores e técnicos é 

corroborado por 67,8% das coordenadoras que consideram que isso sempre ocorre, 

assim como o apoio à realização dos microcentros é um dado positivo, considerando-se 

que 82,1% das coordenadoras afirmam que sempre esse apoio é garantido.   

 

O Gráfico 19 enfoca elementos relacionados aos docentes e ao processo de 

formação pelas Secretarias envolvidas na implementação do Programa. 

 

Gráfico 19 – Gestão, formação e corpo docente 
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 A rotatividade docente, historicamente marcante na educação no meio rural 

brasileiro, também é um elemento da realidade do Programa Escola Ativa. Essa inferência 

é construída a parir do dado de que menos da metade das coordenadoras afirmam que 

sempre (46,4%) os professores capacitados na estratégia Escola Ativa são mantidos na 

sua lotação, evitando assim a rotatividade. Tal inferência é corroborada se considerarem-

se os percentuais de que às vezes (33,9%), raramente (10,7%) e nunca (8,9%) isso 

ocorre, conformando assim uma maioria de coordenadoras que reforça a inferencia sobre 

a rotatividade.  



  

 O apoio freqüente das Secretarias à formação de professores e técnicos é 

corroborado por 67,8% das coordenadoras que consideram que isso sempre ocorre, 

assim como o apoio à realização dos microcentros é um dado positivo, considerando-se 

que 82,1% das coordenadoras afirmam que sempre esse apoio é garantido.   

 A questão da infra-estrutura é o foco do Gráfico 20. 

 

Gráfico 20 – Infra-estrutura 
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 As escolas onde funcionam o Programa Escola Ativa dispõem de infra-estrutura 

adequada (instalações físicas e abastecimento de água), considerando-se que 48,2% das 

coordenadoras informam que isso sempre ocorre.  No entanto, ainda domina o elemento 

de precarização de tais escolas, também histórico no país, considerando-se os 

percentuais das coordenadoras que informaram que às vezes (39,3%) isso ocorre, 10,7% 

que raramente e 1,8% que nunca ocorre.  

  A disponibilização de carteiras para todos os alunos sempre ocorre em 75% dos 

casos, bem como na maioria das escolas que implementam a estratégia há sempre 

(58,9%) os materiais didáticos do Programa. Na maioria dos casos ainda, os alunos 

sempre (55,4%) possuem material didático do Programa. Um elemento positivo apontado 



  

pelas coordenadoras é que sempre (64,3%) a Secretaria distribui ainda outros materiais, a 

exemplo de lápis, caneta, etc.  

 A fragilidade que se evidencia em relação à infra-estrutura é que menos da metade 

das Secretarias disponibilizam transporte para assegurar o acompanhamento pedagógico 

pelo Supervisor, já que as coordenadoras informam que sempre ocorre tal apoio em 

46,9% das situações, podendo ser uma das razões explicativas dos elementos já 

preliminarmente analisados no que se refere ao acompanhamento pedagógico no item 

anterior.  

No Gráfico 21 são abordadas questões referentes ao planejamento, execução e 

avaliação do processo pelas Secretarias. 

 

Gráfico 21 – Elementos de gestão 
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 A maioria das coordenadoras, sendo alguns índices mais elevados em relação a 

outros, revelam que: sempre (82,1%) as informações recolhidas pelo supervisor são 

integradas e analisadas para o melhor desenvolvimento da Escola; sempre (67,8%) as 

informações recolhidas pelo Supervisor são integradas e analisadas pela Secretaria na 

estratégia de acompanhamento da execução do Programa, sempre (58,9%) é incorporada 

pela Secretaria as informações recolhidas pelo supervisor e contribuem no 

redimensionamento do planejamento para melhor apoiar as escolas a partir de suas 



  

próprias demandas; sempre (67,9%) a Secretaria dispõe de instrumentos e 

acompanhamento, bem como sempre (66,1%) dispõe de instrumentos de avaliação da 

implementação do Programa Escola Ativa. 

 

Gráfico 22 – Relação com a comunidade 
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 Os dados revelam que a maioria das coordenadoras reconhecem que a Secretaria 

sempre (78,6%) estimula a participação da comunidade na implementação do Programa, 

bem como sempre (76,8%) a Secretaria apóia a implementação do Governo Estudantil. 

 Nessa mesma perspectiva da relação com a comunidade, o Gráfico 22.1 enfoca 

elementos significativos sobre o envolvimento da comunidade.  

 

Gráfico 22.1 – Envolvimento da comunidade 
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 A maioria das coordenadoras aponta que às vezes (51,8%) a comunidade é 

envolvida no planejamento das atividades da escola, enquanto que 37,5% informam que 

isso sempre ocorre.  

 A escola sempre (89,3%) promove eventos que permitem contatos entre os pais, 

alunos e professores; sempre (60,7%) os pais participam de reuniões de avaliação na 

escola; sempre (80,4%) a estratégia metodológica da Escola Ativa é conhecida na 

comunidade; sempre (57,1%) procura envolver-se em atividades organizadas pela 

comunidade.  

 Nessa questão abordada no Gráfico 21, o elemento de maior fragilidade é que é 

dominante de que às vezes (66,1%) os pais acompanham as dificuldades e avanços dos 

filhos na escola.  

 

 

 

 

 

 

 



  

2.3. Os ‘olhares’ das professoras 

 

2.3.1. A Identificação dos/as Professores 

 

 Os/as professores participantes do DRP como respondentes dos Questionários 

totalizam 589, considerando-se os dados validados no processamento estatístico já 

detalhado na Apresentação. 

O gênero feminino é predominante entre as professoras (86,25%), 

correspondendo a 508. A faixa etária de 36 a 45 anos é dominante (50%), seguida da 

faixa de 26 a 35 anos (43,46%), 46 a 55 anos (11,44%), mais de 55 anos (1,70%) e por 

último a faixa de menos de 25 anos (6,79). O Gráfico 23 evidencia os dados.  

 

Gráfico 23 – Faixa Etária dos professores 
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O quadro dos Professores/as é muito qualificado, cujo ensino superior completo é 

dominante entre as professoras, sobretudo se considerar-se somado os dados dos 

respondentes da alternativa Ensino Superior Completo e os/as que detêm Pós-Graduação 

Latu-Sensu, correspondendo a 51,61%, como é evidenciado no Gráfico 24.  

 

 

 



  

FORMAÇÃO DOS FORMAÇÃO

0,51 0,34 2,89 0,68

22,07 20,88
14,43

0,17 0,85

37,18

0

20

40

60

80

100

E
ns

in
o

F
un

da
m

en
ta

l

E
ns

in
o 

M
éd

io
In

co
m

pl
et

o

E
ns

in
o 

M
éd

io
C

om
pl

et
o

E
ns

in
o 

M
éd

io
(M

ag
is

té
rio

)
In

co
m

pl
et

o
E

ns
in

o 
M

éd
io

(M
ag

is
té

rio
)

C
om

pl
et

o
E

ns
in

o
S

up
er

io
r

In
co

m
pl

et
o

E
ns

in
o

S
up

er
io

r
C

om
pl

et
o

P
ós

-G
ra

d.
La

tu
-S

en
su

P
ós

-G
ra

d.
S

tr
ic

to
-S

en
su

S
R

/N
ul

o

N
º 

D
E

 P
R

O
F

E
S

S
O

R
E

S

Gráfico 24 – Formação 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo de atuação das professoras no Programa é predominantemente de 

profissionais atuantes de 2 a 5 anos (64,18%), seguida de 6 a 10 anos (28,01%) e menos 

de 2 anos (7,81%), como o Gráfico 25 revela.   

 

 

Gráfico 25 – Tempo de Atuação na Coordenação 
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A Tabela 2 revela a distribuição das coordenadoras/as respondentes dos 

Questionários por Região e Estado em que atuam.   

 

Tabela 2 – Região e Estado de atuação 

REGIÃO ESTADO Absolutos  
Amazonas 36 
Acre 0 
Amapá 0 
Pará 7 
Rondônia 13 
Roraima 5 

NORTE 

Tocantins 14 
Alagoas 33 
Ceará 72 
Bahia 0 
Maranhão 118 
Paraíba 55 
Pernambuco 78 
Piauí 48 

NORDESTE 

Rio Grande do Norte 65 
Goiás 20 
Mato Grosso 4 CENTRO-OESTE 
Mato Grosso do Sul 8 

 Total 589 
 

  

As professoras respondentes dos Questionários são em sua maioria trabalham 

em classes multisseriadas, correspondendo a 95,20%, enquanto 3,23% atuam em classes 

seriadas, cujas respostas são demonstradas no Gráfico 26. 

 

Gráfico 26 – Experiência Docente 
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2.3.2. Os Guias de Aprendizagem 

 

Os Guias de Aprendizagem no ‘olhar’ da maioria dos/as Professores não é 

contextualizado, no sentido de que menos de 50% respondeu que sempre os textos têm 

relação com a realidade do meio rural em que os alunos estão inseridos. Se totalizar-se a 

soma das respostas às vezes (44,5%), raramente (5,9%) e nunca (0,5%), resulta em 

50,9%, dado esse representativo a ser considerado no processo de reformulação, já que 

o livro didático é concebido pelo Programa como um elemento fundante para apoiar a 

prática pedagógica do professor e materializar o pressuposto da auto-instrução pelo 

aluno. Os dados do Gráfico 27 evidenciam a visão crítica dos professores aos Guias no 

que se refere aos conteúdos e a realidade concreta dos sujeitos educativos no campo. 

 

 

Gráfico 27 – Guias de Aprendizagem e relação com a realidade do campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É reconhecido pela maioria dos professores (56,7%), como é evidenciado no 

Gráfico 27, que os textos dos Guias de Aprendizagem são elementos facilitadores da 

aprendizagem. Há que se observar, no entanto, que um contingente superior a 1/3 das 



  

respostas válidas, considera que às vezes os Guias facilitam o processo de aprendizagem 

dos alunos.  

Aproximadamente metade dos professores considera que às vezes (46,4%) os 

textos dos Guias de Aprendizagem abordam superficialmente os conteúdos e 31,4% 

considera que isso sempre ocorre. A somatória dessas respostas, que é superior a 70%, 

evidencia que há necessidade de superação dessa superficialidade, que há uma 

fragilidade nos Guias no que se refere ao aprofundamento de conteúdos.  

As gravuras foram consideradas positivas pelos respondentes, já que os dados do 

Gráfico 28 revelam que 63,7% as entendem como motivadoras da aprendizagem e que 

60,4% concebe que as gravuras contemplam a diversidade cultural brasileira. No entanto, 

há que se considerar que 32,4% entendem que às vezes essa diversidade cultural é 

expressa nas gravuras, pautando a problematização desse elemento no processo de 

reformulação dos Guias.  

 

 

Gráfico 28 – Guias de Aprendizagem e as gravuras 
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Os comandos das atividades didáticas também podem ser problematizados, 

considerando-se que menos de 50% respondeu que sempre tais comandos são claros 

(47,9%). Os respondentes que consideram que às vezes (44,3%), raramente (6,1%) e 



  

nunca (0,7%) os comandos são formulados com clareza, totalizam 51,1%, conforme 

evidencia o Gráfico 29.  
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GRÁFICO 29 – Guias de Aprendizagem e as Atividades Didáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A maioria dos professores (62,3%) considera que as atividades didáticas sempre 

estimulam a aprendizagem dos conteúdos, embora pouco mais de um terço (31,4%) 

relativize que às vezes isso ocorre, sendo importante também considerar como 

significativo tal percentual.    

As atividades didáticas estimulam a criatividade dos alunos de acordo com 67,1% 

dos professores e mais de um terço considera que às vezes (28,7%), raramente (2,5%) 

ou nunca (0,3%) isso ocorre. 

O reconhecimento de que as atividades didáticas sempre possibilitam o trabalho 

interdisciplinar é o entendimento de 70,3% dos professores, o que pode evidenciar uma 

prática pedagógica integrada. 

O trabalho cooperativo entre os educandos/as é sempre estimulado pelas 

atividades didáticas na visão da maioria dos professores (80,3%), podendo-se considerar 

preliminarmente que tais atividades contribuem efetivamente para a concretização de 

pressupostos enunciados pelo Programa.  

O estímulo à realização de pesquisas proporcionada pelas atividades didáticas 

dos Guias de Aprendizagem é o entendimento da maioria dos professores (69,8%) que 

reconhecem que isso sempre ocorre.  

A estrutura da atividade didática sempre possibilita a autonomia do aluno na visão 

de 60,6% dos professores, bem como a maioria (79,3%) reconhece que sempre a 

autonomia é um aspecto essencial para o trabalho em classes multisseriadas.  

O elemento da contradição sobre a efetividade das atividades didáticas se 

evidencia no momento em que mais da metade (51,4%) afirma que às vezes as 

atividades presentes nos Guias de Aprendizagem atendem a realidade das classes 

multisseriadas e 4,1% afirma que raramente isso ocorre.  É importante considerar que um 

contingente também significativo considera que sempre tais atividades atendem a 

especificidade dessa realidade. 

 O Gráfico 30, constante a seguir, enfoca os Guias de Aprendizagem e o conteúdo, 

apontando elementos significativos para a reflexão. 

 

 

 

 



 

Gráfico 30 – Guias de Aprendizagem e Conteúdo 
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 A compreensão de que sempre há seqüenciação lógica dos conteúdos 

apresentados é assumida por 49,7%. O percentual significativo de professores que 

considera que às vezes (36,2%) e raramente (10,9%) tal seqüenciação é apresentada 

indica que as professoras da Escola Ativa problematizam esse elemento no que se refere 

aos Guias de Aprendizagem. 

 Tal problematização é compatível com a visão dos 46,5% de professores que 

consideram que às vezes os conteúdos estão adequados aos níveis de aprendizagem 

dos alunos. Vale ressaltar que aproximadamente 40% consideram que tl adequação 

ocorre sempre. 

 A maioria das professoras (62,5%) considera que sempre os conteúdos abordados 

são significativos para a formação da autonomia dos alunos e mais de um terço considera 

que às vezes os conteúdos abordados contribuem para tal formação.  

 A visão de que sempre os conteúdos abordados são significativos para a formação 

da cidadania dos alunos é dominante entre as professoras, correspondendo a 74,4%. 

 O currículo da Escola Ativa se expressa por vários elementos, entre os quais os 

Guias de Aprendizagem. Na visão de 59,4% de professores os Guias favorecem o 

planejamento pedagógico das classes multisseriadas. 



 

  

 Há sempre espaço e debate sobre os direitos dos povos do campo no currículo tal 

como expresso nos Guias de Aprendizagem na visão de 70,3%. Aproximadamente 1/3 

considera que às vezes (25,5%), raramente (1,9%) e nunca (1%) isso ocorre.  

 A inter-relação entre o currículo tal como expresso nos Guias de Aprendizagem e o 

atendimento das necessidades das classes multisseriadas deve ser objeto de 

aprofundamento no processo de reformulação do Programa, considerando-se o equilíbrio 

nas posições das professoras: 50,3% considera que sempre tal relação é assegurada, 

enquanto que 42,6% entende que às vezes ocorre, 4,4% que raramente e 1,7% que 

nunca ocorre. 

 As professoras em sua maioria (77,1%) consideram que o currículo sempre 

estimula a relação de cooperação entre a escola e a comunidade, inter-relação essa 

considerada indispensável no Programa. 

 A relação entre o conhecimento escolar sistematizado e a realidade do campo 

possibilitada pelo currículo por meio dos Guias de Aprendizagem sempre corre na visão 

de 63,5% das professoras.  

 É muito representativo que 69,8% das professoras consideram que nunca o 

currículo expresso nos Guias de Aprendizagem impossibilita a formação do sujeito 

transformador, bem como 78,4% considera que o currículo nunca desvaloriza a 

diversidade do meio rural brasileiro, conforme o gráfico 31 a seguir.  

Gráfico 31 – Guias de Aprendizagem - Currículo 
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  A visão dominante das professoras sobre o processo de avaliação no Programa 

Escola Ativa, expresso no Gráfico 32 logo mais abaixo, é de que: sempre (58,6%) a 

estrutura dos Guias de Aprendizagem ao favorecer a promoção flexível do aluno, tem se 

revelado eficaz na prática pedagógica; sempre (65,4%) a recuperação paralela proposta 

pelos Guias de Aprendizagem ao final de cada módulo é um instrumento eficaz para a 

aprendizagem; sempre (70,1%) a Ficha de Acompanhamento e Progresso (FAP) do aluno 

é utilizada como instrumento de registro da avaliação; sempre (68,8%) a FAP é um 

instrumento facilitador da prática do professor e de que sempre (68,4%) os Guias de 

Aprendizagem favorecem a avaliação processual e contínua do aluno.  

 

Gráfico 32 – Guias de Aprendizagem e Avaliação  



 

GUIAS DE APRENDIZAGEM - PROCESSO DE AVALIAÇÃO

58,6
65,4

70,1 68,8

5,4 2,9 3,41,5 0,8 0,7

68,4

33,3 30,1

19,4 22,1
27,5

4,14,2
3,75,3

1,41,2 0,8 1,0 0,00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P26: Promoção P27: Recuperação P28: Ficha de
acompanhamento

P29: Ficha de
aprendizagem

P31: Guia de
Aprendizagem e

Avaliação

N
º 

D
E

 P
R

O
F

E
S

S
O

R
E

S

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca

SR/Nulo

 

 

2.3.3. Cantinhos de Aprendizagem 

  

Os Cantinhos de Aprendizagem, elemento importante no cotidiano escolar na 

estratégia metodológica da Escola Ativa, é muito valorizado pelas professoras, 

considerando-se que nas suas visões, expressas no Gráfico 33 logo mais abaixo, é 

entendido que: sempre (87,6%) os cantinhos ajudam na compreensão das temáticas 

estudadas, sempre (76,6%) os cantinhos possibilitam a relação dos conteúdos abordados 

com a realidade local, sempre (87,4%) os alunos participam da organização dos 

cantinhos, sempre (90,5%) os cantinhos são fatores que contribuem na aprendizagem dos 

alunos, sempre (72,8%) os cantinhos de aprendizagem são organizados de forma 

articulada com o uso dos Guias de Aprendizagem.  

 

Gráfico 33 – Cantinhos de Aprendizagem  
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A organização dos Cantinhos de Aprendizagem de acordo com as séries e faixas 

etárias dos educandos como é postulado no Programa é que é problematizada pelas 

professoras, que assumem que às vezes (24,6%), raramente (12,2%), nunca (21,2%) isso 

ocorre, sendo tais opiniões dominantes e que totalizam 58%, enquanto que 40,6% 

consideram que isso sempre ocorre. Para a maioria das professoras nunca (58,7%) os 

cantinhos de aprendizagem são os únicos espaços pedagógicos do ambiente escolar.    

 

2.3.4. Governo Estudantil, Escola e Comunidade 

 

 A organização do Governo Estudantil na Escola Ativa, sintetizada no Gráfico 34 

constante abaixo, é entendida pelas professoras como: sempre (61,8%) as fases de 

implantação do Governo Estudantil são realizadas como recomenda o Guia para a 

formação de professores, embora mais de um terço considere que às vezes (31,6%) isso 

ocorre, dado esse significativo. 

 

Gráfico 34 – Governo Estudantil, Escola e Comunidad e: organização 
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 Mais da metade considera que sempre (55%) os Comitês do Governo Estudantil 

elaboram plano de ação coletivamente, enquanto que 33,5% das professoras consideram 

que isso às vezes ocorre.  

 A execução do plano de ação dos comitês é assim entendida por 44,3% que 

sempre ocorre, enquanto que para 43,8% às vezes, 8% consideram que raramente e 

1,5% assume que isso nunca ocorre, evidenciando a problematização pelas professoras 

desse elemento referente ao Governo Estudantil.  

 A realização de Assembléia Geral mensalmente como postula o Programa é 

confirmada por 30,2% das professoras que consideram que sempre se realizam com 

periodicidade mensal, enquanto que 46,9% consideram que às vezes ocorrem, 13,9% 

assume que raramente e 6,5% que nunca é essa a periodicidade de realização da 

Assembléia, totalizando 67,3% que assumem que não tem sido concretizado esse 

processo como prescrito nos guias do Programa.   

 O Monitor do Grupo de Estudo sempre orienta os alunos na execução das 

atividades escolares e no manejo dos materiais didáticos na visão de 57,6%, enquanto 

que 35,3% consideram que às vezes ocorre, dado esse também representativo.  



 

 No que se refere à inter-relação entre o Governo Estudantil, a formação do sujeito 

e a autonomia, evidenciada abaixo no Gráfico 351, os dados são significativos, já que as 

professoras consideram que: sempre (89,2%) o Governo Estudantil é um elemento 

curricular que favorece o desenvolvimento social dos alunos; sempre (81,2%) o Governo 

Estudantil é um elemento curricular que favorece o desenvolvimento afetivo dos alunos; 

nunca (75,9%) o Governo Estudantil impossibilita o desenvolvimento da autonomia do 

aluno.  

 

Gráfico 35 – Governo Estudantil, Formação do Sujeit o e Autonomia  
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 O Gráfico 36 logo mais abaixo, retrata que pouco mais da metade considera que o 

Governo Estudantil contempla a participação da comunidade na gestão administrativa da 

escola, já que 56,5% consideram que isso sempre ocorre, enquanto que mais de um terço 

considera que às vezes ocorre.  

 

 

 

                                                 
1 Desconsiderar no Gráfico a P.18, já comentada no Gráfico 26.  



 

 

 

Gráfico 37 – Governo Estudantil e a relação escola e comunidade   
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 A contemplação da participação da comunidade na reflexão pedagógica da escola 

pelo Governo Estudantil é ainda mais equilibrada a visão das professoras entre as que 

consideram que sempre (51,6%) ocorre tal participação, enquanto que 37,9% afirmam 

que às vezes ocorre, 8,1% que raramente e 1,2% que nunca ocorre, totalizando 47,2%. 

 O Governo Estudantil e a Prática Pedagógica é o objeto do Gráfico 38, constante 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 38 – Governo Estudantil e a Prática Pedagóg ica 
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Os dados revelam que menos da metade das professoras consideram que o 

Governo Estudantil é vivenciado tal como é proposto no Guia do Projeto Escola Ativa, 

considerando-se que é para 48% das professoras que tal vivência sempre ocorre; 

enquanto que para 44,3% às vezes é vivenciado como os guias propõem, para 5,1% 

raramente é e para 1,2% nunca é. 

 Os instrumentos pedagógicos utilizados no Governo Estudantil contribuem com a 

prática pedagógica na visão da maioria das professoras, já que 76,2% consideram que 

isso sempre ocorre. No entanto, constata-se uma contradição quando pouco menos da 

metade afirmam que sempre (49,9%) tais instrumentos são efetivamente utilizados, 

enquanto que para 40,1% às vezes isso ocorre, 6,5% considera que raramente e 0,5% 

que nunca ocorre.  

 

 

 

 

 

 



 

2.3.5. Formação e Acompanhamento 

 

 Na visão da maioria das professoras o Guia de Formação de Professores sempre 

(78,9%) possibilita o estudo e compreensão da metodologia com classes multisseriadas, 

como é demonstrado no Gráfico 39, constante abaixo. 

 

Gráfico 39 – Formação e Acompanhamento  
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A visão da maioria das professoras sobre os estudos de casos estimularem a 

reflexão sobre os conteúdos das unidades do Guia de Formação é positiva já que 65,5% 

consideram que isso sempre ocorre. Há que se considerar, no entanto, que um pouco 

mais de um terço considera isso ocorre às vezes.  

 Os Cursos de Formação na visão das professoras é demonstrado no Gráfico 40. 

 

 

 



 

Gráfico 40 – Cursos de Formação  
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 Os dados são reveladores de as 40 horas de formação concentradas em 5 dias, 

com uma jornada diária de 8 horas são satisfatórias para o domínio inicial da metodologia 

da Escola Ativa na visão de menos da metade das professoras, considerando-se que 

39,4% afirmam que isso sempre ocorre, enquanto que para 40,6% às vezes, para 9,8% 

raramente e para 7,5% nunca ocorre, evidenciando a necessidade de ser repensada e 

redimensionada tal estratégia formativa.  

 Os dados da visão das professoras sobre a periodicidade com que os cursos são 

realizados visando o aprofundamento teórico/prático da estratégia da Escola Ativa além 

dos microcentros, indica que para 37% sempre ocorrem tais cursos, o que pode denotar 

investimentos na formação continuada pelo poder local. No entanto, nessa mesma 

perspectiva, se considerar-se que para 30,7% às vezes ocorre, para 22,4% raramente e 

para 7,8% nunca ocorrem, a formação continuada não tem sido um elemento central no 

processo de dinamização da implementação do Programa Escola Ativa. 

 Os conteúdos dos cursos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem 

também devem ser objeto de reflexão mais aprofundada, considerando-se que menos da 

metade registra que sempre (47,4%) ocorrem, enquanto que, enquanto que 28,7% indica 

que às vezes, 14,3% raramente, 7,8% nunca ocorrem, sinalizando que não apenas a 

periodicidade e a estratégia, mas também os conteúdos devem ser ressignificados, já que 



 

conteúdos referentes ao processo de ensino-aprendizagem devem ter centralidade  no 

processo formativo das professoras.  

 Importante registro das professoras é de que sempre (71,1%) as qualificações 

oferecidas pelo Programa Escola Ativa favorecem a utilização das estratégias de ensino 

em classes multisseriadas.  

 A formação por meio dos microcentros é abordada a partir da visão das 

professoras expressas no Gráfico 36, abaixo. 

 

Gráfico 41 – Formação e Microcentros 
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 A regularidade de realização dos microcentros é confirmada por 50,3% das 

professoras que consideram que sempre ocorre regularmente. No entanto, os dados das 

professoras que consideram que ocorre às vezes (28,7%), raramente (15,4%) e nunca 

(4,8%) são representativos ao totalizarem 48,9%, indicando mais uma vez que a formação 

continuada requer aporte institucional do poder local para qualificar o processo formativo 

das professoras.  

 Os microcentros são reconhecidos pela maioria das professoras que consideraram 

que sempre (85,2%) esse espaço formativo se constitui em oportunidades de discussão 



 

de atividades de classes multisseriadas, sendo inclusive reconhecido ainda por 87,3% das 

professoras como sendo sempre oportunidades de troca de experiências.  

 O acompanhamento pedagógico na visão das professoras é sintetizado no Gráfico 

42, abaixo. 

    

Gráfico 42 – Formação e Acompanhamento Pedagógico  
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Na visão de menos da metade das professoras o acompanhamento pedagógico 

às escolas é sempre (47,2%) realizado. O dado de que às vezes (38,5%) ocorre, de que 

raramente (10,5%) e nunca ocorrem, totalizando mais da metade das opiniões, deve ser 

objeto de problematização, considerando-se que processos educativos acompanhados 

pedagogicamente potencializam a qualidade do ensino.  

 A assertiva da importância do acompanhamento pedagógico é corroborada pelos 

66% das professoras que consideram que sempre tal acompanhamento possibilita 

intervenções nas classes multisseriadas. Há que se observar, no entanto, que 26% 

aponta que às vezes, 4,8% que raramente e 2% que nunca o acompanhamento 

pedagógico possibilita tais intervenções.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Os ‘olhares’ dos/as sujeitos educativos manifes tos nas Oficinas 

Regionais



 
Oficinas Regionais Escola Ativa 

1º Dia – Manhã 

 
Narrativas 

 
 

Oficina de São Luis 
 

 
Oficina de Brasília 

• O Programa é desenvolvido com responsabilidade; 

• Os alunos mais interessados pelos estudos; 

• A metodologia oportuniza o desenvolvimento da linguagem 

oral e a reclassificação do aluno; 

• A metodologia possibilidade a autonomia do aluno; 

• Os guias favorecem o desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos; 

• A família e a comunidade participam das ações 

desenvolvidas pelo Programa; 

• A taxa de evasão e a falta às aulas são mínimas; 

• O aluno aprende praticando; 

• O Programa promove o desenvolvimento da ética e a 

vivência da cidadania;  

• O Programa trabalha a consciência critica do aluno e respeita 

a diversidade cultural do mesmo; 

• O EA valoriza os conhecimentos prévios dos alunos; 

• O projeto utiliza recursos didáticos diversificados; 

• As  estratégias de ensino do EA são inovadoras; 

• A metodologia Escola Ativa continua eficaz para as classes 
multisseriadas no campo;  
• A questão religiosa é bem presente no cotidiano metodológico da 

Escola; 
• Escola Ativa eficaz depende da política educacional do 
município.Quando o governo municipal e estadual cumprem sua 
parte na parceria com o MEC, os resultados são bastante 
satisfatórios para o processo de ensino/aprendizagem. 

•  Alguns municípios precisaram se mobilizar para evitar o 
fechamento de escolas multisseriadas do Escola Ativa. Isso se deve 
ao fato de que, quando a escola tem uma demanda reduzida de 
alunos, o poder público inclina-se para o fechamento das mesmas. 

•  Integração família-comunidade acontece quando as atividades 
curriculares envolvem esses dois atores; 

•  Alunos são preparados para o exercício da cidadania por 
intermédio do componente curricular Governo Estudantil que 
desenvolve atividades em prol da escola e da comunidade. 

• Cantinhos da aprendizagem auxiliam significativamente na 
aprendizagem dos alunos uma vez que têm a finalidade de 
aquisição de novos conhecimentos por meio da pesquisa;  

• Governo Estudantil é excelente oportunidade que favorece o 
envolvimento da comunidade na gestão da escola, fortalece o 
compromisso dos alunos com a mesma; 

•  Visitas in locus dos supervisores o que representa apoio e 
incentivo aos professores; 

•  A realização dos microcentros é excelente oportunidade que 
favorece a troca de experiências e novas aprendizagens para os 



 

• O Programa possui estrutura metodológica; 

• O projeto aguça a curiosidade; 

• A Escola Ativa é democrática nas suas ações; 

• A EA colabora para transformar cidadãos atuantes na 

sociedade; 

• Na Escola Ativa não há apoio técnico; 
• Os guias de aprendizagem não condizem com a realidade do 

aluno; 
• Os conteúdos dos guias não promovem com eficácia a 

aprendizagem do aluno. 
 

professores. 
•  A alta rotatividade de professores prejudica a implantação, na 
íntegra, da metodologia e prejudica aprendizagem dos alunos; 

•  Falta de um diferencial salarial para o professor/a do campo na 
perspectiva da motivação e valorização para a sua permanência no 
campo. 

•  A existência de professores/as em utilizar os componentes 
metodológicos da Escola Ativa. 

•  Difícil acesso às escolas rurais. 
•  A visita dos supervisores não ocorre com freqüência gerando 
desânimo nos professores. 

 

 
Oficina de Recife 

 
Oficina de Natal 

 
• No Programa Escola Ativa os alunos são autônomos; 
• Os instrumentos utilizados na estratégia do  Escola Ativa 
favorecem a permanência e a progressão do aluno; 
• As atividades proporcionam desenvolver a autonomia do 
aluno; 
• O Programa é uma vivência que possibilita  a participação do 
aluno no planejamento; 
• A estratégia possibilita um ensino de qualidade diminuindo a 
distorção  idade série; 
• A experiência de Tupanatinga é uma ação favorável ao Programa 

porque capacita os professores na metodologia do Escola Ativa; 
•  Com a chegada da metodologia melhorou a visão de escola;  
• O ensino articula o planejamento a prática de pesquisa na 

comunidade; 
• Há dificuldade de trabalhar com os guias de português na 

primeira série;  
• A existência do trabalho infantil que tira a criança da escola; 
 

• A estratégia possibilita uma escola como um local de 
produção de conhecimento; 

• Os conteúdos na Escola Ativa são trabalhados de forma 
diversificada 

• Os conteúdos trabalhados estimulam o desenvolvimento da 
autonomia dos educandos 

• A estratégia precisa ser  fortalecida como políticas públicas 
adequadas 

• A Escolas Ativa está fundamentada nos quatro pilares da 
Educação 

• O Projeto E.A  possui algumas fragilidades: (1) Como 
trabalhar os guias de acordo com a realidade dos alunos (2) 
As formas ou medidas que devem ser tomadas para fazer as 
adaptações. (3) Adaptação dos Guias a projetos e  atividades 
extracurriculares(4) Situações em que o Governo Estudantil 
pode ser utilizado para desenvolver o senso critico do aluno. 
(5) Os valores morais, ética, e cidadania a serem 
desenvolvidas pelo Governo Estudantil 

 



 

 
Oficina Belém 

 
• A formação continuada de professores; 
• As atividades desenvolvidas nos Microcentros; 
• A atuação do Governo Estudantil (empenho de alunos e comunidade); 
• Os cantinhos como incentivo à aprendizagem; 
• Acesso aos Kits de aprendizagem; 
• A presença dos de ícones nos Guias de Aprendizagem; 
• Elaboração de monografias, contação de histórias, lendas, parlendas, valorização da cultura e da arte como estratégias de trabalho 

preconizados pelos Guias de Aprendizagem; 
• O respeito trabalhado pelo Governo Estudantil na Metodologia; 
• A responsabilidade é trabalhada pelos professores, junto aos alunos, a partir da Metodologia EA; 
• A existência dos combinados; 
• O mobiliário adequado nas salas de aula da EA. 
• A organização curricular; 
• A gestão escolar partilhada; 
• Organização do trabalho pedagógico dos professores a partir dos cantinhos de aprendizagem; 
• As ações do Governo Estudantil que favorecem o aprendizado do aluno; 
•  A espontaneidade, segurança e superação da timidez entre as crianças que estão trabalhando com a Metodologia EA; 
• A participação dos pais e comunidade na escola; 
• A estrutura e Organização dos conteúdos apresentados nos Guias de Aprendizagem; 
• O desenvolvimento da capacidade de reivindicação dos alunos oportunizado a partir da metodologia EA; 
• O governo Estudantil favorece a interação entre a comunidade e escola; 
• O aprimoramento dos professores para o manuseio dos Guias de Aprendizagem e kits didáticos do Escola Ativa; 
• A rotatividade de professores e gestores municipais; 
• A defasagem dos Guias comprometendo a aprendizagem; 
• A falta de adequação à realidade do campo nos Guias de Aprendizagem; 
• A falta dos kits de aprendizagem (ausência de reposição); 
• Os Guias “sem respostas” das questões apresentadas para estudos; 
• Os Guia de Estudos Sociais e Ciências com conteúdos e procedimentos de trabalho defasados; 
• Os Livros Não-consumíveis; 
• A falta de transporte escolar; 
• A morosidade nas implantações da Metodologia EA; 
• A falta de estímulo e envolvimento dos professores; 



 

• A falta de recursos tecnológicos; 
• A ausência de equipamentos para a preparação da merenda escolar; 
• A precarização da infra-estrutura da escola; 
• A promoção progressiva dos alunos; 
•  A complexidade de preenchimento e de burocratização das FAP’s; 
• A sistemática de avaliação não credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação; 
• A dificuldade de planejamento com os Guias de Aprendizagem; 
• A ausência de uma proposta metodológica de alfabetização a ser trabalhada a partir dos Guias de Aprendizagem; 
• Os Guias de Aprendizagem não são regionalizados e necessitam de renovação; 
• A falta de apoio ao Governo Estudantil por parte do poder público na execução do Plano de ação dos comitês; 
• A falta de capacitação específica para se trabalhar com os guias e kits; 
• A atualização curricular dos Guias (que se propõem apenas em “guiar” o processo de aprendizagem). 
• O estabelecimento prazo para reposição dos itens dos kits de aprendizagem; 
• A confecção de livros consumíveis. 
• O cumprimento do termo de compromisso por parte dos gestores públicos municipais. 

 
 

Oficina Manaus 
 

 
• A Participação dos pais na escola é fundamental; 
• O Programa realiza atividades em grupo o que possibilita o aluno a se auto-desenvolver; 
• As atividades de casa (tarefas) estão relacionadas com a realidade do aluno; 
• Os alunos foram motivados a freqüentar a escola, em virtude das dinâmicas, do  arranjo espacial das salas e da prática da pesquisa 
• A prática pedagógica é interdisciplinar com ênfase na relação entre afetividade e interação entre os elementos do Programa EA  
• Os guias possuem a possibilidade de alfabetizar  
• A escola possui integração com a Comunidade /SEMED; 

 
 

Oficina de Salvador 
 

• A necessidade de reformulação dos Guias, tendo em vista, entre outros fatores, o tempo decorrido desde a sua elaboração, o que cria 
um distanciamento dos conteúdos com a realidade contemporânea.  
• A necessidade de inclusão de livros de alfabetização com conteúdos destinados a este fim.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A ausência de formação continuada 
• A instabilidade na  reposição dos kits pedagógicos 
• Não  há adequação do espaço à metodologia do Programa 
• Há defasagem nos guias de aprendizagem 
• A  rotatividade dos professores não é favorável ao Programa 
• A falta de transporte para fazer acompanhamento, visitas às escolas é prejudicial ao Programa 
• A demora na realização dos microcentros para a formação dos professores; 
• A metodologia do Programa deve oportunizar a autonomia dos alunos e a satisfação dos pais 
• A importância da formação dos cantinhos auxiliam as pesquisas dos alunos. 
• O Governo Estudantil auxilia os alunos na compreensão da importância do voto e no exercício da cidadania 
O caderno de confidências auxilia os professores na a compreensão do comportamento dos alunos. 



 

1º Dia - TARDE 
 

Experiências Significativas 
 

 Oficina de São Luis 
Guias de Aprendizagem 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 
• Resgate a cultura local 
• Socialização dos conteúdos entre as séries 
• Trabalho de forma interdisciplinar  
• Realização de pesquisas enriquecedoras 
para o conhecimento do professor e aluno 

• As figuras contribuem para as crianças  
assimilarem os conteúdos  

• Ícones facilitam a realização de atividades  
• Os guias facilitam a realização de 
atividades  

• Os guias possibilitam aos alunos 
encontrarem vários caminhos para a 
resolução e entendimento dos conteúdos 

• Possibilitam o acompanhamento do 
professor em diferentes séries e disciplinas 

• Possibilitam a integração dos alunos à 
comunidade 

• Possibilitam a promoção flexível do aluno 
• Instigam o aluno a ir em busca da 
resolução dos problemas utilizando-se de 
materiais dos cantinhos de aprendizagem  

• Oportunizam trabalhar com atividades 
diversificadas  

• Motivam o aluno a ser criativo 

 

• Ausência de conteúdos nos guias de 
português e matemática 
• Limitação de gêneros/tipologias textuais 

em determinados guias  
• Não apresentam atividades voltadas para 

a alfabetização 
• Não apresentam atividades adequadas 

para 1ª série no guia de português  
• Gravuras pouco atrativas  
• Utilização de outros livros para 

complementar os guias da escola ativa 
• Os conteúdos de gramática não vem 

especificados 
• Os conteúdos de estudos sociais não 

abrangem fatos do Estado em foco 
• Os guias soltam as folhas com facilidade 
• Ausência de suporte de orientação para 

os professores 
• Os guias de aprendizagem de 

alfabetização são inadequados 
• Conteúdos e atividades incompatíveis 

com a matriz curricular  
• Algumas atividades são de difícil 

compreensão para os alunos 
• Não atendem as diversidades regionais 

 

• Reformulação dos guias para atender o 
contexto atual  

• Elaboração de um guia para a série inicial 
considerando o ensino de 09 anos 

• Guia para alfabetização com atividades de 
leitura e escrita, contemplando os diferentes 
níveis de aprendizagem 

• Melhoramento dos ícones 

• Desvinculação do guia de estudos sociais 
em história e geografia com conteúdos 
regionalizados 

• Atualização dos guias a cada três anos, 
atendendo a proposta curricular de 09 anos 

• Adequação dos conteúdos atendendo a 
matriz curricular 

• Elaboração de material de orientação para 
os professores 

 



 

Currículo  

Experiências Limites Possibilidades 

• Oportuniza a avaliação ao final de cada 
unidade  

• Trabalha a responsabilidade a autonomia 
e a participação do aluno 

• Cantinhos facilitam e suprem as 
necessidades dos Guias de 
Aprendizagem  

• Contribuem com a avaliação continuada  
• Estimulam o conhecimento prévio do 

aluno 
• Planejamento diário das atividades 
• Trabalham com projetos  
• Trabalham com jogos 
• Trabalham a matemática de forma lúdica 
• Os cantinhos incentivam a leitura 
• Os cantinhos ajudam na formação lógico - 

matemática do aluno  
• Os cantinhos representam novas fontes 

de pesquisa  
• A avaliação é continua e processual 
• O currículo possibilita a auto-avaliação 
• A intertextualidade é de forma 

contextualizada com temas da 
atualidade 

• Calendário escolar flexível de acordo com 
a realidade de cada região ou 
localidade 

• Progressão de acordo com o 
desenvolvimento cognitivo do aluno 

• Parceria comunidade/ escola 
 

• Alfabetizar os discentes com os guias 

de aprendizagem 

• Preenchimento das fichas de 

acompanhamento 

• Conteúdo dos guias não são 

aprofundados 

• Trabalhar os guias com os alunos não 

alfabetizados 

• Rotatividades dos professores 

• Trabalhar com guias de português 

• Falta de conteúdo pertinente as séries 

• Mais apoio institucional: 

MEC/SEMED’s  

• Falta de acompanhamento dos pais  

• Organização do espaço físico 

 

• Horário disponível para preparação 

das aulas 

• Reformulação dos guias  

• Guias para a série inicial 

contemplando alfabetização e 

letramento 

• Melhorar a estrutura física da escola  

• Rever a complexidade dos guias para 

o professor  

• Organizar grupos de estudos 

semanalmente no contra-turno  

 



 

Governo Estudantil  

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Fortalecimento da parceria 
escola/comunidade  

• Resgate dos valores únicos, sociais e 
morais 

• Parceria com a representação 
municipal  

• Desenvolvimento da autonomia dos 
alunos e auto-estima em relação às 
atitudes de cidadania 

• Responsabilidade dos alunos junto a 
comunidade  

• Cooperatividade 

• Compreensão do processo eleitoral 

• Envolvimento dos pais na escolha do 
Governo Estudantil  

• Elaboração do plano de trabalho para 
reivindicação junto às autoridades do 
município (prefeito/secretarias) 

• Vivência da ética durante a 
campanha estudantil 

 

• Resistência da comunidade em 
relação ao governo estudantil 
• Desvinculação entre política partidária 
e a não partidária 
• Acompanhamento mais sistemático 
do professor junto ao governo estudantil 
• Ausência de um cronograma de 
reuniões do governo estudantil  
• Rotatividade dos professores 
• Participação da secretaria de 
educação 
• Conquista do professor para a prática 
e utilização da metodologia da escola 
ativa 
• Burocracia do governo estudantil 
• Estrutura física das escolas 
• Governo estudantil espelhado nas 
políticas atuais – politicagem 
• Professor realiza a eleição como 
mera obrigação escolar 
• Envolvimento dos alunos da 
alfabetização no governo estudantil 
• Falta de conhecimento do processo 
eleitoral do governo estudantil 

 

• Maior envolvimento da comunidade 
escolar no governo estudantil 
• Plano de ação da escola deverá 
complementar as estratégias de 
desenvolvimento do governo estudantil 
• Efetivação do comitê da comunidade  
• Integração escola/comunidade 
• Possibilitar a formação de alunos 
autônomos 
• Criação do comitê de pais  
• Formação continuada para os 
docentes 
• Inclusão do governo estudantil no 
calendário escolar 
• Troca de experiências com a 
comunidade 
• Envolvimento dos representantes do 
legislativo municipal no governo 
estudantil 
• Utilização do processo de eleição do 
governo estudantil para orientação de 
práticas políticas democráticas 

 



 

Formação de Professores 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Formação dos professores 

• Os microcentros 

• O monitoramento sistemático do 
professor 

• Capacitação em serviço  

• Estudo permanente dos guias na 
semana pedagógica  

• Planejamento diário 

• Oficinas pedagógicas vivenciadas 

• Seminários  

 

• Disponibilização de mídias que retratem 
os elementos da metodologia  
• Carência de equipamentos de mídia 
(TV, DVD...) 
• Material de apoio, fonte de pesquisa 
• Deslocamento, transporte disponível  
• Expansão da metodologia, custos 
• Descontinuidade da formação  
• Falta de esclarecimento dos gestores 
quanto a importância da continuidade da 
metodologia 
• Disponibilidade do professor de tempo 
hábil para desenvolver as atividades e 
elementos da metodologia  
• Alunos e alfabetização na turma de 
multisseriado 
• Falta de políticas voltadas a formação e 
ao acompanhamento do professor 
• Acompanhamento e assessoramento 
não eficaz 
• Rotatividade do professor  
• Número de técnicos insuficientes  
• Tempo reduzido para realização das 

atividades 

• Desenvolvimento de políticas públicas 
para a continuidade dos programas no 
estado ou no município  
• Disponibilidade de 40 horas para o 
professor na escola para 
desenvolvimento da metodologia 
• Escola integral, o aluno 8 horas na 
escola  
• Condições para exclusividade do 
professor na rede municipal ou estadual 
• Guias para alfabetização  
• Disposição de supervisores estaduais 
e municipais proporcional a necessidade 
de cada município  
• Capacitações direcionadas aos 
professores 
• Assegurar o programa escola ativa 
como política pública 

 
 

 

 

 

 

 



 

Oficina de Brasília  

Guias de Aprendizagem 

Limites Possibilidade 

• conteúdos insuficientes; 
• os guias não são atrativos e agradáveis aos sentidos;  
• as ilustrações são caricaturas e não retratam a realidade dos 

educandos e do meio em que vivem; 
• Não possuem estratégias para alfabetizar os alunos; 
• Reformulação do Guia de Estudos Sociais que deverá ser de 

Historia e Geografia; 
• Dificuldades para preenchimento da FAP; 
 

• Ampliação dos conteúdos e atividades com outros recursos 
didáticos; 

• Ilustrações com fotos e desenhos coloridos; 
• Construção de um Guia de alfabetização com metodologia da 

Escola Ativa; 
• Criar Guias de História e Geografia com enfoque maior nas 

questões regionais; 
• Simplificação da FAP. 
 

Currículo 

Limites 
 

Possibilidades 

• Devido à existência de outros projetos e programas os 
cantinhos não são utilizados muitas vezes; 

• Os cantinhos na maioria das vezes transformam-se em 
“depósito de papéis velhos” por não serem alimentados com 
produção de trabalhos das classes. 

• São elementos fundamentais para a metodologia Escola 
Ativa 

• A sala que não faz uso dos Cantinhos não utiliza  a 
metodologia do EA. 

• Há carência de materiais pedagógicos (papéis, tintas livros, 
revistas, canetas em cores...). 

 

• Ser (re)organizados conforme os conteúdos que estão 
sendo trabalhados, favorecem a aprendizagem dos 
educandos. 

• Se bem utilizados, aguçam a curiosidade dos alunos; caso 
contrário, tornam-se elementos sem atração nenhuma. 

• Renovação dos kits dos cantinhos 

 



 

GOVERNO ESTUDANTIL: Escola e Comunidade 

Limites Possibilidades 

• Não haver carga horária para acompanhar as ações dos 
educandos o que pode descaracterizar a proposta de 
formação cidadã dos mesmos. 

• Existem dúvidas quanto à participação da família e da 
comunidade na eleição e no governo propriamente dito. 

• Não há consenso entre professores de uma mesma escola 
sobre a condução da proposta de escolha dos candidatos 
conforme prescrito no guia do professor. 

• Os educadores/as não sabem como lidar com as 
interferências de pais e comunidade, durante o processo 
eleitoral, de forma a não descaracterizar a proposta de 
formação cidadã. 

 

• Carga horária extra para acompanhar as atividades do Governo 

estudantil. 

• Esclarecimento aos pais sobre o processo eleitoral no Governo 

Estudantil. 

 

FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

Limites Possibilidades 

• As formações nem sempre ocorrem com a freqüência necessária 
• Muitos parceiros municipais ou estaduais não disponibilizam os 

recursos necessários para a formação continuada, bem como o 
acompanhamento pedagógico por parte dos 
coordenadores/técnicos. 

• Locais de formação, às vezes distantes das comunidades onde 
os professores trabalham e residem. 

 

• A formação, especialmente a continuada por meio dos 

microcentros, precisa acontecer para permitir superar 

dificuldades da prática pedagógica, assim como favorecer a 

troca de experiências entre os professores de realidades 

diversas em seus municípios. 

 

 



 

Oficina de Recife 
Currículo 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Possibilita Integrar o planejamento 

curricular a realidade do educando; 

• Possibilita o professor atuar de forma 

crítica na complementação das 

limitações dos Guias; 

• Promove a cooperação para 

autonomia a partir da apropriação do 

conhecimento; 

• Valoriza própria realidade do campo; 

• Oportuniza a aplicação de saberes do 

dia-dia no currículo 

 

 

 

 

• Aprovação flexível do educando; 

• Trabalhar com a ficha de 

acompanhamento da FAP; 

• Os conteúdos não atendem o nível de 

desenvolvimento cognitivo do aluno; 

• Calendário igual para todas as escolas; 

• Ausência de articulação eficaz 

Escola/Comunidade; 

• Ausência de diálogo das esferas 

estaduais e municipais visando a 

estruturação do programa; 

• Ausência de ações como oficinas de 

habilidades, capacitações profissionais,  

que envolvam os pais  na escola; 

 

• Reformulação dos Guias de estudo 

considerando as deficiências 

encontradas; 

• Formar professores com perfil para atuar 

no programa Escola Ativa; 

• Oferecer transporte específico para 

atender o Escola Ativa, bem como 

possibilitar a oportunidade de 

prosseguimento de estudos (faculdade); 

 

 

 

 

 

 

Guias de Aprendizagem 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 



 

• Linguagem simples e dentro do contexto 
do aluno; 

• Estimula o raciocínio lógico;  
• Valoriza o conhecimento prévio do aluno; 
• Organiza os conteúdos a partir da 

compreensão do geral para o 
particular; 

• Contém atividades relacionadas à 
realidade do aluno. 

• Limitam o conhecimento matemático às 
operações fundamentais; 

• O conhecimento de História e Geografia 
é limitado. 

 
 
 

• Reformulação dos Guias para ampliar os 
conhecimentos matemáticos; 

• Reformulação dos Guias de História e 
Geografia; 

• Formulação dos Guias para 
alfabetização. 

 
 
 

Governo Estudantil 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Realização de campanhas educativas: 
Campanha de Combate a Cárie; 

• Promoção a autonomia do aluno na vida 
escolar; 

• Desenvolvimento de ações para integrar 
Escola e Comunidade; 

• Eleição de representantes para o Governo 
Estudantil; 

• Produção de hortaliças para merenda 
escolar;  

• Promoção de campanhas para 
conservação do ambiente escolar; 

•  Produção de Vídeo-clipe do Escola Ativa 
feito pela comunidade; 

• Conquista de benefícios para a 
comunidade da escola através do 
Governo Estudantil; 

• Promoção de encontros de casais. 

• Ausências de ações além da Escola 

• Ausência de conscientização por parte 

dos pais em compreender o 

programa; 

•  Atuação dos comitês é limitada dentro 

da escola. 

• A não valorização da autonomia do aluno 

por parte da Coordenação; 

• O não reconhecimento da porposta do 

Escola ativa por parte das prefeituras 

 

 

 

• As assembléias precisam ser espaços de 

diálogo para professores, alunos e 

comunidade; 

• Melhoria da socialização, o intercâmbio 

entre escola e comunidade. 

 



 

Formação e Acompanhamento 

Experiências Limites Possibilidades 

 

• Mudanças de paradigmas; 

• Resgate da auto-estima; 

• Participação dos professores nas 

atividades propostas; 

• Realização de sessão de estudos sobre 

os Guias 

• Formação continuada para atender 

especificidades do Escola Ativa 

 

 

 
• Falta de condições para realizar o 
acompanhamento das atividades: estrada, 
transporte; 
• Ausência das  prefeituras/secretarias para 
o fortalecimento do programa; 
• Professor sem perfil para trabalhar a 
estratégia do Escola Ativa; 
• Impossibilidade de vivenciar outras 
propostas pedagógicas; 
• Ter  apenas o Escola Ativa no Município.  
• Sistema de Avaliação; 

• Utilizar a FAP como instrumento de 
acompanhamento do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

• Definir um sistema de avaliação mais 

adequado às multisséries; 

• Dispor de coordenador específico para o 

Programa Escola Ativa; 

• Receber acompanhamento sistematizado 

por parte dos órgãos competentes; 

• Criar um diário de classe específico para 

o Programa Escola ativa 

 

Oficina de Natal 



 

 
Guias de Aprendizagem 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Os Guias são contextualizados 
atendendo a realidade da zona rural; 

• Possibilitam a formação de um aluno  
participativo 

• Atende a diversidade textual  
• As atividades proporcionam o 

desenvolvimento da  autonomia do 
aluno  

• As atividades proporcionam atuação 
do Professor como mediador do 
processo ensino aprendizagem 

• Atende o nível de aprendizagem do 
aluno 

• Desenvolve a cooperação através de 
atividades em grupo 

• Os guias estão de acordo com os 
cantinhos de aprendizagem. 

 

 

 

• A rotatividade professores e 
supervisores que dificulta o 
desenvolvimento das atividades do 
programa Escola Ativa 

• Falta da FAP nas Escolas por falta de 
recursos financeiros, 

• A falta dos  Guias de aprendizagem 
nas escolas impede o 
desenvolvimento do programa, 

• Falta de professores comprometidos  
com a estratégia do programa Escola 
Ativa  

• Os textos dos guias de Língua 
Portuguesa são muito longos 

• A necessidade de textos que 
atendam a alfabetização e as séries 
iniciais em suas especificidades 

• Os conteúdos são fragmentados e 
dificultam um trabalho interdisciplinar 

• O uso obrigatório da FAP de acordo 
como está estruturada é um aspecto 
limitador e burocrático 

• A utilização dos guias como única 
fonte de pesquisa e preparação da 
aula  

• Falta de tempo do professor para o 
planejamento das aulas para 
trabalhar de forma mais eficaz os 
guias. 

• Que o professor possa também 
selecionar conteúdos que irão 
ser desenvolvidos em sala de  
aula 

• Que a FAP atenda as necessidades 
dos professores sendo menos 
burocrática 

• Que a estratégia seja ampliada a 
outras escolas 

• Que os guias possam contemplar 
aspectos da cultura local 

• A possibilidade de articular de modo 
interdisciplinar o conteúdo 

• Ter atividades que envolvam as 
associações comunitárias 
para garantir um ensino 
melhor 

 

 

 

 

 



 

Currículo 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• O currículo do Programa Escola Ativa 

favorece a interação entre teoria e prática 

em conformidade com a  realidade 

• Os Microcentros possibilitam capacitar os 

profissionais para a vivência do EA  

• O currículo é diversificado e atende a 

necessidade do  Escola Ativa 

• Possibilita que o professor realize 

acompanhe o aluno 

• Articulação das ações  do Governo 

estudantil ao currículo 

• Favorece a reflexão dos professores 

• Favorece avaliação inicial, processual e 

final 

• É uma ação participativa 

• È uma ação política 

• Se articular aos Conselhos da  

comunidade 

• Atende a diversidade cultural 

 

 

• Falta de clareza da metodologia; 

• As reais condições de trabalho do 

professore diante da exigência da 

metodologia; 

• A garantia de continuidade da  

metodologia mediante as  mudanças 

nas políticas municipais. 

• Excesso de burocracia nas Escolas. 

• Insuficiência de recursos materiais e 

humanos para o desenvolvimento das 

ações  

• Rotatividade de professor  o que 

dificulta compreender a metodologia 

• Ausência de transportes para os 

professores e alunos 

• A visão de estudo de ciências e 

geografia tratada nos conteúdos em 

que o aluno passa o ano inteiro vendo 

a mesma coisa 

• Dificuldade de formar estudantes 

para o Governo Estudantil  

• Contemplar atividades de lazer 

• Envolver os conselhos comunitários 

para a melhoria das condições de 

ensino 

• Formação docente adequada 

• Reformular os guias para atender a 

metodologia 

• Carga horária específica para o 

planejamento 

 



 

Governo Estudantil 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Desenvolve habilidades sociais quando 
o aluno aprende a receber as pessoas 
em eventos 

• Resgata valores do campo através 
de ações desenvolvidas pelas 
crianças que fazem parte do Governo 
Estudantil  

• Desenvolve a responsabilidade do 
aluno nas atividades de sala de aula  

• Possibilita o desenvolvimento da 
cidadania quando este se envolve nas 
resoluções de problemas da escola-
comunidade 

• Desenvolve a consciência do aluno 
quanto um sujeito de direitos 

• As ferramentas do Governo 
estudantil (atas,,reuniões, regimentos) 
favorecem o desenvolvimento do 
aluno em sala de aula 

• A liberdade que cada governo tem 
para desenvolver os comitês de 
acordo com o perfil de cada escola 

• Possibilita o aluno a envolver-se 
nos trabalhos sociais da escola 

• Possibilita o aluno vivenciar ações 
de administração favorecendo a 
formação política do mesmo 

 

• O desenvolvimento do Governo 
Estudantil para funcionar com 
eficiência exige o envolvimento do 
professor 

• Necessita de acompanhamento para 
que a estratégia funcione 
adequadamente devido a idade dos 
participantes 

• A mudança na política local interfere 
no desenvolvimento das ações do 
Governo Estudantil 

• A ausência de acompanhamento da 
equipe pedagógica na organização e 
desenvolvimento das ações do 
Governo Estudantil 

• A limitação de recursos impede o 
desenvolvimento satisfatório do 
Governo Estudantil 

• As atividades que o Governo 
Estudantil precisa assumir não 
respeitam o ritmo de desenvolvimento 
de  aluno 

• A falta de apoio público prejudica a 
realização do Governo Estudantil 

• O tempo de execução não é 
suficiente para as ações que o 
Governo Estudantil precisa 
desenvolver 

 
 

• O Governo Estudantil deveria ter uma 

agenda de divulgação de suas ações 

em sala de aula como uma rotina 

• Planejar e organizar eventos 

juntamente com a escola 

• Participar das reuniões dos Centros 

Comunitários e elaborar projetos  

• Promover cada vez mais o 

crescimento de professores, pais e 

alunos 

• Conseguir recursos para melhorar a 

atuação do Governo estudantil 

 



 

Formação de Professores 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• A vivência nos microcentros  ajuda os 
professores: avaliar os guias, discutir 
como melhorar na aprendizagem e 
discute a avaliação da prática docente 

• Relação entre a teoria e prática 
dentro dos momentos de formação 
proporcionados aos professores pela 
EA 

• A Metodologia possibilita o 
desenvolvimento do pensamento 
critico dos professores 

• As formações possibilitam o professor 
a compreender a importância do 
conhecimento prévio do aluno. 

• A metodologia permite o professor 
vivenciar uma realidade onde os 
alunos têm uma participação 
significativa na aula 

•  Proporciona a reflexão sobre a 
promoção flexível da aprendizagem 

• O momento de encontro para 
planejamento   

• A troca de experiências nas 
formações   

• Falta de acompanhamento ao 
professor por uma pessoa habilitada 
para a metodologia da Escola ativa 

• A falta de comprometimento dos 
gestores com a Metodologia da 
Escola Ativa 

• A influência política na lotação dos 
professores 

• Falta de comprometimento dos 
gestores aos alunos do Escola Ativa 
que  ao saírem do Programa  não 
estão preparados  para a promoção 
em seriação 

• Trabalhar com Guias que são 
limitados e que  não apresentam 
atividades diversificadas 

• Trabalhar com a FAP uma vez que os 
Guias não são contemplados na 
estrutura dos mesmos 

• A ausência do compromisso do apoio 
pedagógico para assumir as classes 
multisseriadas 

• Ausência de mídias como recursos 
pedagógicos para as classes 
multisseriadas 

• Necessidade de tempo para a 
realização do planejamento 

 

 

• Que essa experiência seja vivenciada 
por escolas regulares 

• Trabalhar com Guias reformulados 
• Ter material para trabalhar a 

alfabetização  
Trabalhar numa escola mais atrativa 

• Possibilitar ao aluno um ensino que o 
torne crítico e criativo 

• Que o professor tenha autonomia em 
relação ao tipo de promoção que vai 
realizar para seus alunos 

• Ter direito a formação continuada de 
qualidade 

 



 

Oficina Belém 

Guias de Aprendizagem 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Desenvolvimento de Projetos de 
leitura, escrita, oralidade 

• Valorização do conhecimento prévio 
do aluno e da cultura local 

• Levar os alunos a lerem mais, 
expressando seus conhecimentos 

• Alunos criativos e críticos. 
• Diversidades textuais. 
• Pesquisas. 
• Confecções de jogos e produção 

artísticas através de sucatas. 
• Conscientização dos direitos e 

deveres dos indivíduos e da 
conservação do meio ambiente. 

• Identidade pessoal. 
• Resgate cultural. 
• Integração da comunidade escolar. 
• Uso de materiais concretos. 

 

• Falta de articulação entre os 
instrumentos e o planejamento de 
aula. 

• Ausência de Trabalho interdisciplinar 
• Explorar as diversas possibilidades de 

uso dos materiais. 
• Relação comunidade X escola. 
• Dificuldade de acompanhamento / 

assessoramento nas escolas. 
• Disponibilidade de materiais didáticos 

e tecnológicos. 
• Carga horária indisponível para 

planejamento. 
• Classes multisseriadas. 
• Estrutura física do espaço de sala de 

aula. 
• Atividades não desafiadoras. 
• Guias centralizados na realidade das 

regiões nordeste e sudeste. 
• Dificuldades em trabalhar com os 

guias 
• Os guias não atendem as 

necessidades do aluno 
• Dificuldades em trabalhar todas as 

disciplinas. 
• Ir além dos guias através de 

pesquisas. 

• Garantir a presença e o tempo maior 
do Coordenador/Supervisor nas 
Escolas. 

• Tempo maior na formação continuada 
para o Planejamento. 

• Criação do guia de alfabetização 
• Revisão dos textos presentes nos 

guias. 
• Conteúdos interdisciplinares. 
• Inclusão e complementação da 

realidade regional e local. 
• Inclusão da gramática do uso, 

ortografia e novos conteúdos. 
• Guia único interdisciplinar. 
• Conteúdos desafiadores 
• Tarefas de fácil entendimento para o 

acompanhamento na família. 
• Guias com conteúdos a nível de 

Brasil 
• Ampliação do guia para alfabetização 
• Incluir a gramática nos guias 

 



 

 

Currículo 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

•••• Pesquisas nos cantinhos 
•••• Desenvolvimento da leitura 
•••• Conhecimento das diversidades 

textuais 
•••• Confecção de jogos e cartazes 
•••• Conscientização sobre a preservação 

do meio ambiente 
•••• Desenvolvimento da cidadania 
•••• Português: produção textual 
•••• Matemática: tabuada com boliche 
•••• Ciências: experiências com materiais 

concretos 
•••• História e Geografia: pesquisas 

dirigidas (monografia da 
comunidade) 

•••• Ação – reflexão – ação 

 

• Dificuldade de acompanhamento / 

assessoramento nas escolas. 

• Espaço físico da sala de aula. 

 

• Capacitações específicas em kits 

pedagógicos e guias de 

aprendizagem. 

• Adequação da sala de aula. 

 



 

Governo Estudantil: Escola e Comunidade  

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Desenvolvimento da autonomia e 
senso crítico do aluno. 

• Desenvolvimento das habilidades 
atitudinais e procedimentais. 

• Identidade 
• Resgate e perpetuação da cultura 

local. 
• Valorização dos modos de vida. 

 

Não houve registros pedagógicos)  Não houve registros pedagógicos)  

Formação e Acompanhamento 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Busca conjunta de soluções para as 

dificuldades detectadas no processo 

de ensino – aprendizagem. 

 

• Transporte para os professores se 

deslocarem para participarem de 

maneira efetiva dos encontros. 

 

• As realizações dos microcentros 

garantem a efetividade dos objetivos 

do planejamento e dos demais 

instrumentos do Programa Escola 

Ativa. 

 

 
Oficina Manaus 

 



 

Guias de Aprendizagem  

Experiências Significativas 
 

Limites 
 

Possibilidades 
 

 
• Interação social e afetiva dos sujeitos do 

projeto 

• O programa possibilita o aluno à pesquisa 

• Problematização nas atividades da escola 

• A diversidades de conteúdos 

• A produção textual, oral e escrita 

• A presença dos Ícones favorecem 

autonomia 

 

 

 

 

 

 

 
• Impossibilidades de trabalhar os conteúdos 

por série/ano 

• Insuficiência  de Guias no início do ano 

letivo 

• Sistema de avaliação: FAPs 

 

 
 
 
 
 

 
• Adequação  dos guias de forma 

interdisciplinar e multicultural; 

• O trabalha com Projetos Pedagógicos; 

• Reformulação das FAPs (Conceito ou 

notas) 

• Capacitação de professores 

 

 

Currículo 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 



 

• Diversidade de textos locais e regionais 
• Criação de músicas e poesias 
• Participação da Comunidade Escolar 
• Interesse da criança pela leitura 

 

• Falta de um acervo bibliográfico 
• Falta de autores regionais 
• Ausência da família na escola 
• Falta de incentivo à leitura 

 

• Despertar o interesse e a criatividade 
por meio da produção de textos 

• Valorizar  a cultura local e regional 
• Socialização da família na escola 
• Valorização  das atividades realizadas 

pelos alunos 
 

Governo Estudantil 
Experiências significativas Limites Possibilidades 

• Torna o aluno responsável;  
•  Desperta o senso crítico; 
• Ensina os princípios administrativos; 
• Socialização com a comunidade; 
•  Impotância da democracia; 
•  Direito de votar e ser votado; 
•  Respeito mútuo; 
•  Liberdade de expressão; 
•  Tornar bons cidadãos, responsáveis e 

participativos;  
•  Escolher seus representantes;  
•  Ajudar nos desenvolvimento dos 

trabalhos em sala de aula;  
•  Participação em sala de aula 

 

• Dificuldade de executar, (as ações) 
por falta de tempo (professor e 
aluno) 

• Ausência dos pais nos processos 
eleitorais 

• Materiais para campanha 
• *Descredibilidade da política 
• Despreparo com relação à 

argumentos de campanha 
• Falta de acompanhamento e 

incentivo à execução do processo 
eleitoral (SEE) 

 
 
 
 

• Boa relação entre comunidade e 
escola 

• Conscientização por parte dos pais, 
da importância do Governo 
Estudantil para a escola, 
comunidade e vida social do 
educando 

• Elaboração de palestras sobre a 
importância da democracia 

• Acompanhamento da SEE, e 
SEMEC 

• Tornar-se um representante da 
sociedade  (prefeito/ Governador/ 
Presidente 

 
 
 

Formação de Professores 

Experiências Significativas  
 

Limites Possibilidades 
 



 

• Planejamentos (Tira dúvidas e dá 
orientação) 

• Suporte (Modelos, Material didático 
e estratégias) 

• Avaliação (diagnosticar avanços e 
dificuldades) 

 

• A falta de acompanhamento; 
• Materialde suporte 
• Falta de apoio à pesquisa 
• Críticas ao trabalho do professor 

 

 

 

 

• Planejamento objetivo 
• Encontros periódicos 
• Apoio à pesquisas 
• Acompanhamento sistemático 
• Fornecer material auxiliar 

Oficina de Salvador 
 

Currículo 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• O planejamento de aulas é flexível 
• O programa permite uma prática 

gratificante ao professor 
• O programa propicia  integração 

escola/família/comunidade 
• A existência de conteúdos 

contextualizados 
• Há o incentivos à leitura nas 

modalidades textuais 
• O ritmo de aprendizagem dos alunos 

é respeitado 
• Verifica-se a transformação do 

educando, tornando-o crítico e 
participativo 

• Avaliação qualitativa 
• Autonomia do aluno para 

compreender e desenvolver as 
atividades 

• Avaliação (conceitos/nota) FAP 
• As salas superlotadas com 

diversidade de níveis de 
aprendizagem  

• A utilização da FAP (Ficha de 
Acompanhamento Pedagógico) e 
não o Diário de classe 

• Não há adequação do calendário 
escolar (plantio e colheita/ chuva) 

• Os conteúdos são 
descontextualizados 

• As atividades propostas não 
estimulam o aluno 

• Falta de material de apoio para 
enriquecer as pesquisas 

• Falta de um currículo definido no 
PPP 

• Resistência do professor em 

• Adequação do sistema à proposta 
avaliativa da escola Ativa 

• Capacitação do professor a cada seis 
meses 

• Um calendário diferenciado 
• Permanência do professor que foi 

capacitado 
• Recursos tecnológicos 
• Reformulação dos conteúdos  
• Profissionais capacitados 
• Colaboração de uma proposta curricular 

voltada para as disciplinas educação 
física e artes, contemplando as culturas 
regionais 

• Colaboração do Projeto político 
Pedagógico da escola 



 

• Facilita o processo educacional em 
classes multisseriadas, pois 
apresenta uma metodologia 
contextualizada  

• Os cantinhos auxiliam na 
aprendizagem dos alunos 

 

aprofundar e ampliar os conteúdos 
por meio de pesquisa 

 

 

 

Guias de Aprendizagem 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Os guias propiciam autonomia para 
pesquisa 
• Os guias propiciam vivência dos 
conteúdos na prática, além da socialização 
e cooperação. Desenvolvimento do gosto 
pela leitura 
• Valorização do processo de 
aprendizagem 
• Trabalha os objetivos específicos: 
conceitual, procedimental e atitudinal 
• Estimulam a auto  avaliação 
• Estimulam a participação dos pais na 
escola. 

 

 

• Alguns conteúdos são Incoerentes 
• Não há um guia específico para 

alfabetizar os alunos iniciantes 
• Distância da Educação do Campo 
• Dificuldade em registrar a verificação da 

aprendizagem do aluno 
• Atualizar de acordo com a nomenclatura 

de cada material 
• Os guias não são contextualizados 
• Os guias apresentam erros gráficos, de 

ortografia e de conteúdos 
• Não há guias específicos para 

alfabetização 
• Faltam bibliotecas nas Escolas 
• Os guias não apresentam manual de 

orientação para professor. 

• Separação dos Guias de Estudos Sociais 
em dois livros: Geografia História. 

• Criação do Guia para o professor 
• Inclusão da Gestão Estudantil nos guias  
• Contratação de professores para 

Educação Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Governo Estudantil 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Os alunos adquirem senso crítico sobre 
a importância do voto 

• Os alunos desenvolvem senso de 
responsabilidade e organização 

• O envolvimento família e escola 
• Formação de alunos conscientes de seu 

papel como cidadão 
• Formação de alunos críticos, 

participativos, reflexivos e autônomos 
• Delegação de funções que propiciam 

tomadas de decisões na gestão 
escolar  

 

 

 

• Alguns alunos não aceitam as práticas 
do governo estudantil 

• Nem sempre há a participação efetiva 
das famílias 

• Auto-conscientização do professor em 
relação ao governo estudantil 

• Não há disponibilidade de tempo para 
atuar no Escola Ativa 

• As ações não cumpridas 
• Não há material de apoio 
• Não há integração entre gestores 
• O aluno tem que saber quando deve  

agir impondo seus limites para que 
ele não se torne autoritário.  

• Microcentros: Municipal / intermunicipal 
• Socialização das experiências 
• Aprofundamento dos conteúdos dos 

guias 
• Esclarecimento de dúvidas com relação 

ao preenchimento dos instrumentais 
do programa 

 

 

• Recursos adequados 
• Capacitações a fim de esclarecer as 

funções do Governo Estudantil. 
• Orientação de professores para trabalhar 

de forma interdisciplinar 
•  Possibilidades de entender como ocorre 

o processo eleitoral em seu país 
• Realização de oficinas 
• Construção de Brinquedoteca 
• Integração entre colegas 
• Recursos adequados  

•  Realização do governo estudantil de  
forma mais simples, possibilitando um 
governo cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formação e Acompanhamento 

Experiências Significativas Limites Possibilidades 

• Formação inicial 
• Microcentro mensal 
• Visita regular 
• Elevação do nível de aprendizagem 
• Execução cotidiana do projeto, tendo 

como resultado o aprendizado do 
aluno. 

• Aproveitamento das experiências dos 
professores para a ampliação do 
projeto no município 

• Valorização do município por meio do 
Programa Escola Ativa 

• Elevação no nível de aprendizagem do 

aluno 

 

• Falta de transportes, alimentação 

• Falta de apoio municipal e estadual 

• Não há transporte para acompanhamento 

pedagógico 

• Falta de ambiente adequado 

• Rotatividade dos professores 

• Não há Formação continuada 

• Falta de acompanhamento por parte dos 

gestores  

• Substituição, por questões políticas, de 

professores capacitados. 

 

• Microcentros centralizados 
• Visitas contínuas da coordenação 

estadual 
• Formação continuada dos profissionais da 

educação 
• Guias devidamente revisados 
• Investimento em professores que 

apresentem identidade com as 
escolas multisseriadas 

• Promoção de parceria para adquirir 
transporte 

• Garantia de acompanhamento dos 
supervisores do Programa 

• Microcentro mensal 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2º Dia 
 

 
PRÁTICA PEDAGÓGICA EM CLASSES MULTISSERIADAS NO CON TEXTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO QUE QUEREMOS 

 
Oficina de São Luis 

 
• Escola com acervo literário voltada para a multissérie; 
• Laboratório de informática; 
• Quadra poliesportiva; 
• Disponibilidade de recursos humanos e materiais; 
• Aquisição de materiais para a formação e a prática pedagógica; 
• Estrutura física e mobiliária adequada às escolas do Programa Escola ativa; 
• Diminuição do número de alunos na multisserie;  
• Disponibilizar recursos financeiros específicos para implementação de instrumentos pedagógicos da estratégia da escola ativa; 
• Viabilização pela gestão municipal de transporte para visita da supervisão as escolas;  
• Formação continuada; 
• Formação continuada direcionada para a metodologia inclusiva;  
• Formação especifica para a alfabetização;  
• Encontros Estaduais e Regionais para troca de experiências exitosas; 
• Acompanhamento sistemático pela SEMEC’s, EREDE e SEDUC; 
• Supervisores com menor número de escolas para melhor acompanhamento pedagógico; 
• Assessoramento técnico do MEC as secretarias estaduais e municipais de educação durante o processo; 
• Reconhecimento dos profissionais que atuam na Escola Ativa; 
• Pedagogia de projetos; 
• Valorização da Cultura Local;  
• Projetos significativos que fomentem o desenvolvimento participativo, critico e autônomo do aluno; 
• Reformulação dos guias de aprendizagem que atendem a realidade do aluno; 
• Renovação dos Kits pedagógicos;  
• Guias regionalizados; 
• Kits adequados aos novos guias; 
• Guias reformulados com conteúdos e objetivos definidos para cada série e disciplina; 
• Guias que respeitem a multietariedade.  



 

• Elaboração de um livro de alfabetização para crianças de 06 anos com necessidades especiais; 
• Fichas de acompanhamento menos burocráticas;  
• Garantir a Escola Ativa como Política Pública; 
• Sensibilização dos gestores municipais quanto ao desenvolvimento do projeto; 
• Efetivar a participação dos pais no processo de aprendizagem da Escola Ativa; 
• Promover pratica pedagógica inovadora, contextualizadas, diversificadas, ética inclusiva e igualitária, que contemplem a diversidade 

do campo em todos os aspectos; 
• Gestores comprometidos com as estratégias da Escola Ativa; 
• Horário Integral para o professor com um turno para preparação das atividades; 
• Salário diferenciado aos professores da educação do campo; 
• Cronograma de apresentação e execução dos instrumentos de aprendizagem; 
• Turmas de alfabetização desvinculadas das demais séries; 

 
 

Oficina de Brasília 
 

• Elaboração material próprio para  alfabetização inicial. 
• Construção o Manual do professor com sugestões de conteúdos a serem trabalhados de forma interdisciplinar. 
• Simplificação das fichas de acompanhamento avaliativo, conforme aspectos legais da Escola Ativa ou elaboração de um caderno de 

acompanhamento da aprendizagem que contenha as habilidades existentes nos guias com espaço para o professor assinalar e 
escrever alguma observação se for necessário e que poderá substituir as FAP’s. 

• Guias com ilustração diferente da atual (capa, cor, design, entre outros). 
• Acréscimos de itens de gramática, ortografia, exercícios de interpretação, escrita de textos de forma contextualizada. 
• Reformulação do Guia de Estudos Sociais, separando em volumes com conteúdos específicos de História e Geografia. 
• Seleção de conteúdos de acordo com a realidade das diferentes regiões. 
• Ampliação os conteúdos e atividades de Matemática (ex. fração, numeração romana, entre outros), de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 
• Adequação dos kits pedagógicos conforme novos guias. 
• Orientações para elaboração de atividades diagnósticas sobre o domínio dos conteúdos. 
• Aquisição e adequação de mobília de acordo com a proposta da Escola Ativa. 
• Aquisição de recursos tecnológicos para uso do professor e dos alunos. 
• Formação continuada para o professor da Escola Ativa. 
• Valorização e incentivo do professor (carga horária, piso salarial, gratificação, difícil acesso), por meio do estatuto do magistério 

estadual e municipal para sua permanência no campo. 



 

• Publicação de revistas ou periódicos que divulguem experiências exitosas. 
• Aquisição de livros, revistas e informativos sobre a Educação do Campo. 
• Aquisição de kit com recursos pedagógicos para alfabetização. 
• Acervo bibliográfico de literatura infanto-juvenil, semelhante à Arca das Letras (MDA/MMA). 
• Reposição contínua dos kits dos cantinhos de aprendizagem e dos guias. 
• Proposição de continuidade de estudos dos alunos na comunidade (fundamental e médio) garantido nas Diretrizes Operacionais da 

Educação do Campo. 

 
 

Oficina de Recife 
 

 
Oficina de Natal 

Uma escola que promova 

• Aprendizagem; 

• Dinamismo; 

• Auto-estima; 

• Diversidade 

• Atitude 

• Cultura 

• Cidadania 

• Formação 

• Quebra de resistência 

• Respeito 

• Valorização 

 

• Melhor acompanhamento pedagógico 
• Mais autonomia para o educador 
• Encontros contínuos para estudar a complexidade da 

estratégia EA 
• Profissionais habilitados para trabalhar em classes 

multisseriadas 
• Profissionais com práticas que atendam as diferenças 

individuais dos alunos 
• Valorização da Prática pedagógica através da motivação; 
• Recursos humanos suficientes para o desenvolvimento do 

programa Escola Ativa  
• O material de apoio  adequado às necessidades da escola 
• Adequação dos guias de aprendizagem de acordo com a 

realidade das escolas do campo 
• Material impresso para alfabetizar 
• O aluno deverá dispor de mais tempo na escola para aprender 

os conteúdos necessários; 
• O aluno deve aprender através da metodologia da descoberta 
• O professor deve acatar a promoção flexível como algo positivo 
• Os Guias adaptados por região para atender as  necessidades 

das classes multisseriadas 
• Os recursos pedagógicos devem ser adequados às classes 

multisséries 



 

• O uso de diário de classe  e não FAP 
• Material pedagógico que promova a eqüidade das zonas: rural 

e urbana valorizando-as  
• Calendário diferenciado para atender a realidade de cada local 
• Espaços educativos  como brinquedoteca, sala de jogos 
• Mobiliário adequado aos educandos  
• Melhoria na estrutura física das escolas 
• Escola com as salas  amplas 
• Distribuição igualitária dos recursos pedagógicos 
• A estratégia adotada deve seguir a metodologia de Paulo 

Freire   

 
 

Oficina de Manaus 
 

• Guias de Aprendizagens que atendam a educação infantil, que possuam atividades de educação religiosa e artes e que sejam 
revisados a cada quatro anos; 

• Desmembrar estudos sociais em História e Geografia de acordo com cada região e série; 
• Introdução da Gramática de uso nos livro de Língua Portuguesa; 
• Simplificação das FAP´s 
• Guia do professor em CD e DVD; 
• Proporcionar mais atividades de classe para estimular a produção científica do aluno; 
• Acrescentar ilustrações regionais e dosagem adequada dos conteúdos; 
• Exemplificar mais as atividades atentando para atividades desafiadoras. 
• Introduzir mais variedades textuais tais como: contos, lendas, fábulas;  
• Guias de 1º ao 5º ano em que as Ilustrações sejam variadas com cores e desenhos atraentes e  nítidos; 
• Professor crítico, criativo, pesquisador, comprometido, facilitador da aprendizagem; 
• Professores pontuais com planejamento que possibilite a organização das atividades 
• Professor que desenvolva habilidades de socialização e orientação com alunos e comunidade; 
• Conteúdos significativos e de acordo com a realidade; 
• Avaliação em todo o processo de construção e desenvolvimento do aluno. 
• Espaço adequado para os cantinhos; 
• Kits  e materiais de apoio para todas as escolas; 



 

• Proporcionar maior produção oral e escrita com Textos regionais e de fácil interpretação 
• Estimular o envolvimento dos pais na construção e confecção de materiais para os Cantinhos; 
• Possuir um Governo Estudantil  que  possibilite o exercício da democracia, autonomia, a criticidade, a cidadania, a 

responsabilidade; 
• Socializar  trabalhos realizados pelo Governo estudantil; 
• Participação dos pais nos comitês; 
• Presença dos Cartazes de combinados nas salas de aulas; 
• Proporcionar  formação e acompanhamento (Microcentros mensal ou bimestral), para os agentes atuantes no programa Escola 

ativa incluindo o Governo Estudantil; 
• Formação continuada para professores e técnicos  municipais e estaduais duas vezes ao ano; 
• Planejamento e realização de oficinas pedagógicas; 
• Garantia da participação dos agentes do Programa em Cursos e reuniões em nível nacional e regionais;  
• Avaliar anualmente o programa, a aprendizagem dos alunos com instrumentos padronizados; 

 
 

Oficina de Belém 
 

Um olhar diferenciado para as Escolas do Campo com as seguintes alternativas para sua melhoria: 

• Escola Ativa democrática  
• Escola Ativa inclusiva: que respeite os diferentes níveis cognitivos de desenvolvimento da aprendizagem. 
• Formação Inicial e Continuada para os professores. 
• Dois professores por sala de aula. 
• Carga horária de 40h. 
• Horário de planejamento. 
• Valorização do professor do campo. 
• Valorização do professor pelas Instituições superiores quanto em melhorar a formação da educação do campo (pós-graduação). 
• Reestruturação da FAP 
• Qualificar professores para atender alunos com Necessidades Especiais. 
• Número limitado de alunos por sala de aula (de 15 a 20). 
• Agrupamento ⁄reagrupamento de alunos, conforme a necessidade: 

- Por série ( conteúdos da série) 



 

- Por centro de interesse (multietariedade) 

- Por níveis de aprendizagem (alfabetização e letramento)  

• Superar o isolamento das escolas. 
• Uso de Tecnologias . 
• Utilização de recursos didáticos variados. 
• Propostas pedagógicas que valorizem a diversidade cultural e a transformação do campo. 
• Disponibilidade de materiais didáticos e tecnologia pelos gestores para melhoria dos Cantinhos de Aprendizagem. 
• Espaço físico adequado para o Escola Ativa. 
• Ações didático-pedagógicas para melhorar o nível de aprendizagem. 
• Condensação dos guias em único livro interdisciplinar. 
• Guias contenham histórias ⁄ textos curtos (de acordo com o nível cognitivo do aluno) 
• Adequação regional dos guias. 
• Guia específico de alfabetização. 
• Inclusão gradual de ortografia e gramática de acordo com as séries (guias) 
• Acompanhamento pedagógico integral com a presença dos coordenadores e supervisores. 
• Garantia das políticas públicas educacionais. 
•  O PPP deve considerar a adequação do calendário escolar ao ciclo agrícola e ao tempo climático. 
•  Os órgãos das esferas federal, estadual e municipal devem respeitar os dispositivos legais relativos aos custos financeiros na 

manutenção da Escola Ativa.  
•  O cumprimento das diretrizes operacionais em Educação do Campo (ART. 13 – Incisos I e II e os demais artigos) 
• Presença ⁄exigência da presença do MEC no cumprimento das políticas publicas  

Avaliação Institucional (Macro e Micro) 
• Integração dos pólos rurais desempenhando uma rede de relação de reciprocidade de experiências. 
• Uniformes para os alunos. 
• Garantia de transportes. 
• Oportunidades para os alunos de participar das ações desenvolvidas em centros urbanos, principalmente em atividades artísticas e 

culturais; 
• Cantinhos: usos de kit’s tecnológicos e reposição dos kit’s a cada 3 anos; 
• Equipes multidisciplinares de acompanhamento para a educação especial e para a valorização da diversidade; 
• Elaboração de Guias: de um livro com todas as disciplinas; 
• Gravuras dos guias devem ser de acordo com as realidades e com os conteúdos valorizando a cultura local; 
• Governo Estudantil: acrescentar o correio da amizade, livro de visitas, quadros de valores e habilidades. 
• Microcentros com a metodologia do Escola Ativa; redinamização dos centros; 



 

• A avaliação da aprendizagem deverá considerar não só a parte escrita, mas as outras atividades escolares; 
• A avaliação deve ser realizada de forma “dosada”, trabalhada de acordo o nível cognitivo do aluno; 
• Uso da  dramatização como metodologia de ensino-apredizagem; 
• Visita às famílias como forma significativa de se conhecer a realidade  

 
Oficina de Salvador  

• Espaço físico adequado 
• Formação continuada criativa, diversificada, democrática 
• Acompanhamento das classes pelos coordenadores  
• Reconhecimento e valorização pelo C.M.E. 
• Disponibilidade de material didático atualizado 
• Garantia da legitimidade do projeto enquanto política de estado, evitando que se torne política de governo. 
• Currículo contextualizado e interdisciplinar 
• Garantia de transporte para favorecer o assessoramento pedagógico  
• Guias e Kits de avaliação 
• Financiamento direto para Escola. Ativa 
• Criação de brinquedoteca 
• Calendário especial contemplando as diversidades da região. 
• Valorização da cultura 
• Não rotatividade de profissionais da Escola Ativa 
 

 


