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CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO/GEOGRÁFICO 

 

   A Escola possui um espaço físico bastante privilegiado em relação às demais 

escolas da rede municipal de ensino, com uma área total de 1.598 m distribuídos entre: 

administração, onze salas de aula, uma sala de vídeo, sanitários, refeitório e cozinha, 

auditório, além de uma quadra de esportes, estacionamento interno (calçado) e espaços 

livres para o cultivo de jardim, hortas, etc. Esta localizada na zona periférica de Campina 

Grande – PB, no conjunto Ressurreição II. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE ONDE ESTÁ INSERIDA 

 

  O Conjunto Ressurreição II foi iniciado com o assentamento de invasores e 

desabrigados, vítimas de chuvas ocorridas em 1992. Outra parte da população desse 

Conjunto é composta por garis, sendo esses considerados a “elite” do bairro, por possuírem 

emprego fixo. 

  Portanto, a clientela atendida no CEAI – Governador Antonio Mariz é 

constituída por crianças residentes nesse Conjunto, grande parte vivendo no limite entre o 

viver da rua e na rua e, por crianças provindas das áreas circunvizinhas, que são: lixão do 

Distrito Industrial e dos bairros da Catingueira, Catolé do Zé Ferreira, Das Cidades e Três 

Irmãs. Constitui-se então, de uma população exclusivamente de baixa renda e/ou nenhuma 

remuneração fixa. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

 

  Em 1999, foram matriculados 439 alunos distribuídos da seguinte forma: 

 

- Educação Infantil: 04 turmas do pré-escolar, constituindo um total de 94 alunos 

distribuídos nos turnos manhã e tarde. 

- Ensino Fundamental: 10 turmas, totalizando 282 alunos, sendo 06 turmas no horário 

regular (4 horas/aula diária) e 04 turmas em horário integral (8 horas/aula diária). Essas 

turmas encontram-se organizadas em dois blocos do Ciclo Básico I, conforme o quadro a 

seguir: 

 

CICLO BÁSICO I 

Bloco I – (1ª e 2ª Séries)  Bloco II – (3ª e 4ª Séries)  

Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) Ciclo Básico de Sistematização (CBS) 

Seis Turmas – Horário Normal Quatro Turmas – Horário Integral 

Objetivo: Garantir ao aluno o tempo 

necessário para aquisição de conceitos e 

habilidades básicas na área do conhecimento 

lingüístico e matemático. 

Objetivo: Desenvolver um trabalho de 

aproveitamento contínuo da alfabetização de 

forma que o conteúdo seja explorado em 

torno do aprimoramento das habilidades do 

pensamento. 

 

- Educação de Jovens e Adultos: 03 turmas, somando 100 alunos. 

- Educação Especial: 33 alunos deficientes visuais, em turmas multi-seridas, atendidos em 

sala de recursos Braille e no Ensino Fundamental. 

 

 O CEAI Governador Antonio Mariz, conta atualmente com um quadro de 31 

funcionários, destes 15 são Professores. Os professores que atuam no Ciclo Básico I 

permanecem os dois turnos na Escola acompanhando as mesmas turmas. 
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MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

  A participação da comunidade se dá através de reuniões bimestrais e através 

da participação do Conselho da Escola, composta por representantes de pais, funcionários, 

professores e aluno. 
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----- I ----- 

JUSTIFICATIVA 

 

  O tema, “Brasil 500 anos do Fantástico ao Real”, surgiu a partir de reflexão 

em torno do momento histórico em que estávamos vivendo com a proximidade das 

comemorações alusivas ao Brasil 500 anos. 

  O que celebrar ? O que protestar ? Dupla visão: 

à Para os povos nativos significou invasão, derrota, destruição física e cultural, violência e 

morte. (negação da identidade e da consciência histórica dos povos indígenas). 

à Para os povos portugueses (conquista e glória) significou motivo de orgulho e 

comemorações, pois este fato projetou a Europa no mundo. (Resolveu-se grande parte de 

seus problemas econômicos, políticos e sociais). 

  A equipe técnico-pedagógica realizou o planejamento norteado no tema de 

forma que fosse executado durante o ano letivo de 1999. Esse planejamento estabeleceu um 

paralelo entre a situação imaginária e real do Brasil atual.  

  Para o objetivo ser alcançado se fez necessário um resgate sócio-histórico-

cultural, no qual foi dada a criança a oportunidade de se posicionar dentro da história como 

participante ativo na construção do conhecimento. 

  Com base nos estudos dos acontecimentos passados do povo brasileiro, o 

aluno pode avaliar e compreender a crise econômica, sócio e cultural que enfrentamos no 

presente; fruto de uma imagem do homem, endurecida pela erosão histórica, sofrida ao 

longo do tempo desembocando nas tramas redutoras dos modelos históricos, sociais e 

políticos de uma moderna sociedade de classe onde o sistema utiliza-se para manter a classe 

trabalhadora no seio da mais absoluta ignorância, infligindo a ela um processo civilizatório 

de alteração de visões do mundo. 

  A prioridade principal foi desenvolver consciência crítica, substituindo o 

ensino simplificador, que se limita a passar seqüência dos períodos históricos, e propor um 

estudo que ampliasse a capacidade de observação do mundo que o rodeia, diversificando 

suas relações. O aluno teve mais facilidade em compreender os fatos históricos começando 

a aborda-lo pelo presente. Ele pode ver o mundo de hoje e diferenciá-lo de outros tempos 

através de situações antigas que são testemunhas de outras formas de vida. Da mesma 
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forma, foi mais agradável aprender com jogos, músicas, brincadeiras, gravuras antigas, nos 

quais identificou-se vestígios de outros tempos que ainda permanecem entre nós. 

  O conhecimento sobre os costumes de outros grupos sociais, como os 

escravos, mostrou a existência de uma problematização refletida em nossos dias, como a 

classe assalariada, isto é, a mão de obra barata. 

  Nesse sentido, utilizamos recursos informativos tais como: filmes, jornais, 

textos, livros infantis e músicas, os quais deram condições ao aluno para fazer uma 

comparação do Brasil de ontem e o de hoje. 

  O que se pretendia trabalhar naquela etapa da aprendizagem era: 

- Semelhanças e diferenças sociais e econômicas; 

- Aspectos culturais – uns se transformaram outros permaneceram (herança 

cultura, folclore); 

- Modo de vida do índios, portugueses e escravos distinguindo suas dimensões 

econômicas, sociais, culturais, artísticas e religiosas; 

- Diferenças entre o seu modo de vida (da criança) e dos grupos estudados (índio, 

negro e branco); 

- Acontecimentos no tempo (descobrimento e escravidão do índio). 

 

   O professor, valorizando o conhecimento da criança, respeitando seus 

interesses, ajuda na busca de elementos fundamentais para a compreensão. Assim,os temas 

propostos foram enriquecidos pelas próprias crianças, esperando-se que medidas pela 

intervenção docente pudessem expor e explicar suas idéias em relação ao que estavam 

estudando. 

  A proposta foi que cada tema fosse um estímulo para a criança falar, 

observar, perguntar, pensar e dialogar. Num trabalho interativo, proceder a aprendizagem 

além do mundo vivenciado por ela. 

  Os textos selecionados foram variados e adequados ao entendimento, 

interesse e experiências da criança. São tanto de cunho literário como informativo, não 

deixando de lado a leitura espontânea e recreativa. 

  Para cada texto foram formulados exercícios e atividades que garantissem 

desenvolvimento e a ampliação das habilidades de leitura, de automatismos gramaticais e 
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ortográficos adequados para cada fase da aprendizagem. As atividades foram dispostas de 

forma a propiciar o trabalho interdisciplinar com as outras áreas do conhecimento. 

  O enredo dos textos sucedeu-se procurando sempre apresentar situações 

variadas que favorecessem: a ação, a reflexão, a dramatização e até o suspense. 

   A exploração de textos diversificados proporcionou o desenvolvimento da 

expressividade, da leitura e da reflexão sobre o mundo. 

  Ao elaborar as atividades de aprendizagem, procuramos partir sempre de 

situações ricas de significação para a criança: histórias, poemas, canções, teatros, filmes, 

conversas, discussões e experimentos relacionados à vida da criança. 

  Julgamos que as atividades do tipo das citadas acima criam contextos 

significativos, os quais desencadeiam associações de idéias, estimulando a curiosidade 

natural e favorecendo a expressão espontânea e a criatividade do aluno. 

  A criança é uma observadora arguta do mundo que a cerca e, em todo 

momento, experimenta e realiza descobertas. Através de uma linguagem própria, expressa 

suas observações, suas conclusões e seus valores. Ela constrói, à sua maneira, um saber a 

respeito do mundo. É fundamental que se resgate esse saber, já construído naturalmente, 

criando condições para que continuasse expandindo sua capacidade de iniciativa, de 

reflexão, de experimentação e de construção. 

  Lembramos que as vivências das crianças no seu dia-a-dia constituíram uma 

fonte inesgotável de inspiração para as atividades. 
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-----II----- 

OBJETIVOS 
 
 
  A proposta “Brasil 500 anos do Fantástico ao Real” foi elaborada tendo 

como objetivo proporcionar aos alunos condições necessárias à aquisição de conhecimentos 

que os levassem a compreender o mundo e a sociedade em que vivemos. 

  Buscamos criar oportunidades a fim de proporcionar ao aluno a: 

- Desenvolver a capacidade de expressar-se de forma crítica diante dos problemas 

sociais; 

- Conhecer o meio social em que vive, possibilitando descobrir a existência de 

realidades diferentes; 

- Entender a evolução dos fatos históricos e geográficos do País como resultado 

de um longo processo de transformação; 

   Foram apresentadas, também, atividades variadas e apropriadas, 

oportunizando sempre que possível o aluno a se manifestar, opinando de forma crítica a 

respeito do tema. 

  O objetivo das atividades foi, portanto, não apenas fixar os conhecimentos, 

mas, principalmente, desenvolver e aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais. 
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-----III----- 

METODOLOGIA 

 

   Conforme o tema abordado, a proposta está fundamentada teoricamente em 

uma visão pedagógica sócio-interacionista.  

  As atividades desenvolvidas criaram contexto significativos, os quais 

desencadearam associações de idéias, estimulando a curiosidade e favorecendo a expressão 

espontânea e a criatividade do aluno. 

- O aluno é o próprio sujeito da aprendizagem estando este a indicar que aprende 

graças as suas próprias estruturas cognitivas, deslocando-se, assim, o eixo da 

ação escolar do ensino para aprendizagem. Logo, mais importante que técnicas 

ou métodos empregados pelo professor é o realce às atividades propostas aos 

alunos; atividades que exigem habilidades mentais: pensar, relacionar, 

transformar, descobrir e criar; 

- O aluno aprende graças a desafios presentes na proposta escolar, o professor 

organiza suas aulas com recursos solicitadores de aprendizagem: aula-passeio, 

análise de figuras como mapas e ilustrações, trabalhos com rótulos e embalagem 

de exploração de textos, jornais e revistas, uso de obras infanto-juvenil, músicas, 

vídeos, receitas, quadrinhos, poesias, adivinhações, piadas, observação do 

mundo físico e social. É o aluno aprendendo em interação com o meio. Neste 

trabalho interativo, o aluno participou observando, analisando, ouvindo, 

descrevendo, comparando, questionando, discutindo, concluindo, etc; 

- A troca com os colegas favoreceram aprendizagem contínua e crescente, 

oportunizando um trabalho rico em oportunidades de conflito cognitivo e de 

inter-ajuda, onde os que sabem mais auxiliam ou questionam os outros numa 

ação partilhada e espontânea. 

- Os textos livres produzidos pelos alunos são materiais ricos em notícias sobre as 

reais aprendizagens dos alunos, constituindo-se em valioso recurso de avaliação. 

Após espaços de exercícios orais com relatos de experiências, reprodução de 

narrativas ou vivências, o aluno compõe seu texto espontâneo. 
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   Atividades com ênfase na oralidade são integradoras da ação dos alunos em 

séries diversificadas. É a escola desafiando seus alunos nas habilidades lingüísticas de ouvir 

e falar. 

- A aprendizagem de uso social como os conhecimentos matemáticos, geográficos 

e históricos são colocados de maneira interdisciplinar; 

- A dramatização ao longo do seu processo de aprendizagem representa a 

concretização das atividades desenvolvidas. É quando o aluno tem oportunidade 

de interação e troca de informações; 

- Oficinas pedagógicas -  desenvolve uma metodologia baseada no trabalho em 

grupo, no respeito ao universo cultural e social do aluno. São estimuladas as 

habilidades de cada educando. 
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     -----IV----- 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

   Todas as atividades seguiram um conjunto de sugestões, que foram 

adaptadas ao tema. Estas, envolviam um contexto significativo e dinâmico, tornando as 

crianças mais participativas do processo de aprendizagem. 

  Foi importante, que antes do desenvolvimento das atividades, procedesse 

sempre uma verificação a respeito dos conhecimentos que os alunos possuíam em relação 

ao tema sugerido. 

  Se fez necessário com pesquisa do tema, as crianças pesquisavam o que 

podiam em livros, jornais ou revistas e traziam as informações que davam margem para os 

debates em sala, comparando suas pesquisas com as dos colegas (anexo 01). Era o 

momento em que eles selecionavam pontos-chaves sobre o tema que iam estudar. 

  Em seguida, foi feita uma sensibilização. As crianças, motivadas pela 

professora, trouxeram a tona as emoções mais profundas a respeito do seu País. Realizaram 

uma pesquisa com jornais, estabelecendo a diferença do “Brasil imaginário do Brasil real” 

(anexos 2 e 3). Inspiradas na pesquisa expressaram seu entendimento numa produção de 

texto. 

  O estudo da música “O meu País” de Flávio José (anexo 04), realizado na 

oficina de leitura dinâmica, complementou o trabalho desenvolvido na sala de aula. As 

discussões em torno da música deram oportunidades para as crianças manifestarem 

livremente opiniões espontâneas, que nortearam seu espaço com ser social presente no 

mundo, participantes, capazes de compreenderem a sua função cidadã, estabelecer 

hipóteses e construir seu próprio pensamento. A partir daí, foram realizadas as atividades 

associadas aos direitos e deveres dos alunos, da família e da sociedade (anexos 5 e 5b). 

   Estimuladas pelo estudo do tema e com a repercussão que havia causado, 

resolvemos trabalhar com outra música, mais próxima da realidade do povo nordestino, 

“Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. Questionamos a situação que estamos vivenciando com a 

falta d´água em nossa cidade (anexo 06), as conseqüências trazidas com esta estiagem e as 

condições de abastecimento da cidade. 
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  Para a concretização deste trabalho as crianças construíram poesias, que 

exigissem habilidades mentais de pensar, criar e transformar. 

  A partir do estudo da família, questionamos a formação do povo brasileiro, o 

que deu origem a nossa cor da pele, cabelos e olhos, porque somos assim (anexo 07). 

  As crianças olhando para si mesmas e para o cenário onde vivem, puderam 

compreender a diversidade cultural e racial do nosso povo, e perceberam que tinham a cara 

do Brasil, através de produções textuais revelaram a sua característica e herança cultural. 

  Em seguida as crianças foram percebendo que a nossa herança cultural tinha 

recebido influência de outros grupos que elas já conheciam, como o índio, o negro e o 

branco (que elas chamaram de portugueses, devido a outros estudos anteriores). 

Perceberam que tudo isso aconteceu graças a conquista e povoação desses povos em nosso 

território. 

  Realizamos com este estudo uma produção de texto espontânea, valorizando 

os conhecimentos dos alunos. Assim, construíram um livro falando sobre a vida dos índios 

(anexo 08). 

  A leitura informativa do texto “Índios, eles chegaram primeiro” (Azevedo & 

Darós) completou o estudo dos grupos indígenas. As crianças puderam que o índio foi o 

primeiro personagem da nossa história. Fizeram descobertas significativas como: de onde 

vieram, quando vieram, e porque vieram. 

  O estudo do mapa do Brasil (anexo 09) permitiu ao aluno entender como o 

povo indígena habitou as terras brasileiras e como estão hoje distribuídos no território, 

como também os grupos que predominavam. 

  A apresentação de um vídeo a respeito da vida dos Yanomamis veio dar 

melhor compreensão aos alunos sobre a vida numa aldeia indígena; organização, liderança, 

danças e religiosidades. A produção de texto veio logo após: - Conte e ilustre como é a vida 

numa aldeia indígena. Como vivem: Os homens, as mulheres e as crianças (anexo 10). 

  Para dar a introdução ao estudo da chegada dos portugueses, solicitamos das 

crianças uma produção de texto onde elas se expressassem de forma crítica, através de uma 

orientação metodológica para compreensão das situações reais da história: - Imagine que 

você vivia numa ladeia indígena na época da chegada dos portugueses, conte o que seu 

povo fez com a aproximação deles (anexo 11). 
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  Dando continuidade ao estudo da chegada dos portugueses, fizemos a leitura 

e explanação do texto “Foi chegando uma gente esquisita”, de Azevedo & Darós. 

Promovemos um estudo no mapa mostrando as crianças o caminho percorrido pelos 

portugueses. A exploração do mapa facilitou a percepção visual e permitiu a observação de 

paisagens distantes. A transversalidade foi mantida com o estudo do caminho percorrido 

pelos portugueses, pudemos localizar o Brasil e outros países no continente Americano 

(anexo 12). 

  A apresentação do vídeo cedido pela TV Escola, “O Descobrimento do 

Brasil”, enriqueceu a compreensão das crianças. Após a vivência do exercício oral com 

explicações livres a respeito do tema, solicitando dos alunos através de habilidade escrita 

uma produção de texto: - Imagine que você veio na esquadra de Cabral, escreva uma carta 

ao Rei de Portugal contando sobre a nova terra (anexo 13). 

  Para compreender a história da cultura negra, direcionamos os estudos com 

as reflexões dos textos informativos de Azevedo & Darós: “Sem eles o Brasil parava”; 

“Abolição: Ela libertou mesmo os escravos ?”. Em torno destes temas realizamos a 

produção de textos: - Como viviam os negros nas fazendas de cana-de-açúcar nos de 

quilombos ? (anexo 14) 

   Com a observância desses pressupostos teóricos e a criatividade do 

educando, os alunos envolvidos num jogo interativo, ao longo do processo de 

aprendizagem produziram um texto coletivo, concretizando com a dramatização “Brasil, 

como tudo começou” (anexos 15a, 15b e 15c). Essa atividade foi desenvolvida na oficina 

de leitura dinâmica e representou a culminância de atividades até então desenvolvidas. 

  OBS.: Em torno dessas temáticas, trabalhamos as diversas áreas do 

conhecimento: lingüística, matemática, social e natural (anexos 16, 18, 19 e 21).  

  Dando continuidade ao tema, incorporamos o estudo do folclore brasileiro 

através das regiões geográficas (anexo 17), que envolveu conteúdos relacionados à 

ecologia, fauna, flora, danças, costumes e tradições do povo brasileiro (anexo 22). 

  Através das oficinas pedagógicas (anexo 20), vivenciamos a produção do 

jornal falado e escrito “Brasil 500 anos, nós estamos descobrindo”, o qual foi impresso e 

distribuído semanalmente na Escola. Diariamente, as notícias do jornal falado foram 

apresentadas na Escola, através de uma equipe selecionada de relatores (anexo 27). 
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  A idéia deste jornal surgiu a partir do estudo e vivência da música “Notícias 

do Brasil” de Milton Nascimento/Fernando Brant e do livro 500 anos de Regina Rennó 

(anexos 28a  e 28b). 

  O exercício do voto (anexo 23), direito da cidadania ajuda as pessoas a se 

mobilizarem para exigir, manter e ampliar seus outros direitos nas áreas econômica e 

social: direito à saúde, educação, habitação, saneamento, emprego, etc. 

  Conscientes das responsabilidades para escolha de seus representantes os 

alunos convocaram a candidata a diretora da Escola, para um debate no qual foram 

encaminhadas dúvidas dos alunos, apresentação da carta-proposta da diretora e 

esclarecendo as dúvidas referentes a campanha. 

  No final dos trabalhos referentes ao tema fizemos um desfile no bairro 

(anexo 25), no qual as crianças mostraram “O Brasil que temos e o Brasil que queremos” 

(anexo 26).  

  Concluindo com o plantio da árvore pau-brasil no dia 22 de abril de 2000 

(anexo 24). 

  OBS.: O tema foi planejado para o exercício de 1999,  mas ainda continua 

em estudo através das oficinas pedagógicas de artes estamos descobrindo a diversidade 

cultural do País, por meios dos gêneros musicais, coreográficos e teatralizados (anexo 22). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

-----V----- 

AVALIAÇÃO 

 

   A avaliação tem um papel significativo na educação, pois integra o processo 

didático de ensino e aprendizagem, como um dos seus elementos construtivos. 

  Para isto, partimos da indispensabilidade de situar a criança como centro de 

todas as relações e, conseqüentemente, a gente de sua própria educação. E que esta 

educação seja uma busca permanente do conhecimento, essencialmente libertadora, 

questionadora, crítica e leve a transformação, porque escola é lugar de vida onde as 

crianças podem se expressar e serem ouvidas, onde trabalham para aprender a avaliam a 

aprendizagem. 

  A avaliação de suas próprias atividades permitiu à criança, condições de 

liberdade para que prosseguissem expandindo sua capacidade de iniciativa, de reflexão, de 

experimentação e construção, atuando como agente participante da sua própria 

aprendizagem. 

  O acompanhamento das atividades no dia-a-dia dos alunos tornou-se algo 

valioso, aulas participativas nas quais o aluno discutia, emitia opiniões buscando novas 

informações. Além disso, foi possível observar nas atitudes dos alunos a responsabilidade, 

a cooperação, a organização, além da fixação dos conteúdos desenvolvidos. 

  A avaliação priorizou a identificação dos problemas, dos avanços e verificou 

as possibilidades de redimensionamento e de continuidade do processo educativo conforme 

o anexo. 

   A avaliação contínua é realizada através do portifólio do professor e da ficha 

de auto-avaliação do aluno conforme anexo. 
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