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A nossa proposta é a de relatar uma experiência que objetivou auxiliar o 

professor a utilizar o planejamento de ensino como uma ferramenta valiosa para a 

condução do processo de ensino e de aprendizagem de seus estudantes, além de 

ajudá-lo a desenvolver o hábito da reflexão crítica sobre o ensino e a avaliação.  

O professor já apresenta experiência com a elaboração de planejamentos de 

ensino, desde a sua formação no curso de Licenciatura. Uma das preocupações da 

equipe coordenadora do curso foi a de realizar um trabalho que pudesse estimular a 

utilização funcional do planejamento na prática pedagógica cotidiana como 

instrumento norteador de seu trabalho educativo? 

 

1. O professor e suas funções 

O professor na sociedade contemporânea deve utilizar um modelo de reflexão 

crítica para auxiliar seus estudantes a desenvolverem suas potencialidades e engajá-

los no processo de aprendizagem, de modo a se tornarem co-responsáveis pela busca 

de um ensino de qualidade (Canestrari & Marlowe, 2004). 

Esta plataforma de discussão foi utilizada no curso sobre Planejamento e 

avaliação de ensino que será descrito a seguir. O curso forneceu aos professores 

participantes uma oportunidade para refletirem sobre suas próprias ações e, desse 

modo, melhorarem sua prática pedagógica, estimulando-os a pensar criticamente 

sobre o ensino, a aprendizagem, a interdisciplinaridade e a avaliação de seus alunos. 

O modelo de educação tradicional em que o papel do professor é o de 

transmitir informações, não permite a participação ativa dos estudantes, sob a forma 

de perguntas, questionamentos ou de colocações de propostas visando a 
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aprendizagem. Esse modelo não atende mais às necessidades de formação do 

estudante, futuro profissional, pois as rápidas transformações sociais e seus reflexos 

no mercado de trabalho exigem cada vez mais profissionais criativos que estejam 

dispostos a atualizar constantemente seus conhecimentos, e que sejam hábeis para o 

trabalho em equipe (Tedesco,1998).  

Nessa perspectiva é preciso que o professor busque caminhos alternativos 

para melhorar as condições do processo de ensino-aprendizagem, pois somente a 

utilização de leituras, memorizações, avaliações com provas de múltipla escolha não 

atende mais às exigências de formação do estudante. O professor precisa considerar 

diferentes possibilidades de participação de seus alunos, incluindo as experiências 

que os mesmos trazem de sua vida cotidiana. Desse modo suas funções devem estar 

voltadas para a orientação do processo de ensino-aprendizagem. 

Mudanças na sociedade contemporânea, cada vez mais democrática e 

integradora, vieram acompanhadas também de alterações nas concepções de 

conhecimento visando dar conta da demanda das classes populares inseridas na 

instituição escolar (Mizukami, Reali, Reyes, Martucci, Lima, Tancredi & Mello, 

2002). Portanto, exige-se um novo projeto de escola e de formação de professores 

que atenda à diversidade dessa clientela. 

Tal como coloca Imbernón (2000, p.8) é necessário : 

“(...) superar definitivamente os enfoques tecnológicos, funcionalistas e 

burocratizantes  da instituição educativa , aproximando-se, ao contrário, de 

seu caráter mais relacional, mais dialógico, mais cultural-contextual e 

comunitário, em cujo âmbito adquire importância a relação que se estabelece 

entre todas as pessoas, que trabalham dentro e fora da instituição.” 

 

Em suma, a situação da instituição escolar torna-se mais complexa, 

ampliando essa complexidade para a esfera da profissão docente, que já não pode ser 

vista como reduzida ao domínio dos conteúdos das disciplinas e da técnica para 

transmiti-los. Atualmente, exige-se que o professor lide com um conhecimento em 

construção - e não mais imutável - que analise a educação como um compromisso 

político, imbuído de valores éticos e morais, que considere o desenvolvimento global 

do aluno enquanto pessoa e a colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver 

com as mudanças e as incertezas (Mikukami e cols.,.2002). 
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O modelo de formação que se apóia somente na idéia de acúmulo de 

conhecimentos  teóricos para posterior aplicação ao domínio da prática, não mais dá 

conta dessa diversidade de alunos e de situações problemas que o professor enfrenta 

na sala de aula. Assim, o processo de formação de professores na atualidade deve 

possibilitar a compreensão da aplicação da teoria à prática  e das técnicas ao mundo 

real de sala de aula, e o desenvolvimento das competências profissionais exigidas 

para essa  aplicação eficaz (Pérez Gómes, 1992, p.108).  

A formação de professores deve ser considerada, como um continuum, ou 

seja, como um processo de desenvolvimento para a vida - career long ou life-long-

career (Knowles & Cole, 1995), pois as situações de ensino trazem a cada dia 

desafios únicos, aos quais o professor precisa responder com criatividade e 

flexibilidade. A formação ao longo da vida, como propõem esses autores, representa 

a formação continuada. Entretanto esse esforço de atualização constante pode não 

gerar os resultados esperados, se não estiver fundamentado na experiência cotidiana 

do profissional. É nesse aspecto que a formação em serviço entra como componente 

crucial da formação continuada. Através dela busca-se que o professor traga 

informações sobre a realidade de sua atividade docente e trabalhe a partir das 

mesmas.  

Esta foi à proposta do curso sobre Planejamento e avaliação de ensino aqui 

descrito. Partiu-se de trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pelos professores e 

da análise das dificuldades neles encontradas. A seguir solicitou-se que eles 

refizessem seus planejamentos passo a passo e incluíssem nos mesmos alterações no 

modo de trabalhar com as dificuldades encontradas. Tais planejamentos foram 

aplicados e acompanhados pela equipe coordenadora do curso, de modo que as novas 

informações e desafios provenientes dessa aplicação pudessem ser discutidos em 

equipe e utilizados para a introdução de novas alterações que se julgassem 

necessárias. Desse modo, buscou-se colaborar para a implantação de formas de 

atuação mais satisfatórias para o professor e para a realidade na qual trabalhava. 

O diagrama 1 ilustra o esquema de trabalho adotado neste curso. 

 

 Planejamento                                                Aplicação 

 

 

                                      Avaliação 
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Coleta, análise e avaliação de dados 

 

O diagrama 1 mostra que no decorrer do curso o planejamento, sua aplicação 

e avaliação foram tratados como etapas interconectadas e que estimularam os 

professores a continuamente coletar e analisar dados de sua prática pedagógica 

visando realimentar o ciclo de atuação relacionado a um novo planejamento. 

 

2. A proposta do curso sobre Planejamento e Avaliação do Ensino 

No decorrer do curso sobre Planejamento e avaliação do ensino os 

professores participantes tiveram oportunidade de realizar planejamentos em suas 

disciplinas específicas, bem como, desenvolverem projetos interdisciplinares 

abordando temas de interesse para a escola.  

Um dos aspectos que chamou atenção, nas primeiras aulas do curso, foi que a 

maioria desses professores relatou elaborar seus planejamentos de ensino no início 

do ano, mas não os utilizar para orientar sua prática docente. Eles mencionavam que 

as reuniões de planejamento promovidas pela escola tornavam-se atividades 

burocráticas, desenvolvidas para cumprir uma exigência do início do ano letivo. 

Nessa ocasião a elaboração ou revisão dos planejamentos de ensino das disciplinas 

era pouco valorizada, pois o tempo dedicado a essa atividade era exíguo, havendo 

competição com outras atividades relacionadas ao próprio funcionamento da escola. 

Os professores reconheciam que a dinâmica dessas reuniões de planejamento 

acabava prejudicando todo o trabalho a ser realizado durante o ano escolar (Pardo e 

Colnago, 1997a; Araújo e Pardo, 1997).  

No decorrer das atividades do curso, os professores inicialmente escolheram 

temas relacionados às disciplinas que estavam ministrando e realizaram o 

planejamento do ensino de acordo com etapas bem determinadas (Pardo, 1997), 

aplicaram o planejamento e avaliaram os resultados.  

Educadores e autores da área defendem a proposta de que o trabalho do 

professor precisa ser sistematizado (Luckesi, 1996; Hernandez e Ventura, 1998). 

Para que o trabalho do professor tenha êxito, é necessário que ele desenvolva um 

planejamento adequado à realidade na qual atua e que também seja flexível, tendo 

em vista os inúmeros fatores que podem interferir no momento de sua aplicação. 
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Assim o professor precisa proceder à avaliação diagnóstica ou inicial, com o 

objetivo de conhecer o perfil do seu estudante - suas competências e dificuldades - de 

modo a ajustar sua programação às características do mesmo. Com base nos 

resultados obtidos, através da avaliação diagnóstica, o professor pode desenvolver 

seu planejamento, aplicá-lo e avaliá-lo. A avaliação permite ao professor realizar 

eventuais ajustes que beneficiarão o processo de ensino - aprendizagem. 

O professor é um profissional que está constantemente diante de problemas a 

serem resolvidos. Eles estão relacionados à aprendizagem dos alunos, à sua 

motivação, à disciplina em sala de aula, ao uso de novas tecnologias como recursos 

didáticos, à interação família-escola e muitos outros. O professor tem familiaridade 

com todas estas situações. Porque então, apesar dessa vivência, é comum o professor 

relatar dificuldades na realização de seu trabalho? Será que o professor não tem 

preparo para trabalhar com diferentes problemas que fazem parte do cotidiano da 

escola?  

A hipótese é de que falta ao professor desenvolver um método de trabalho 

que lhe permita lidar sistematicamente com os problemas que surgem. Muitas vezes 

o professor resolve problemas, mas por falta de uma sistemática de atuação, perde 

informações importantes que poderiam ajudá-lo na resolução de novos problemas.  

Portanto há questões que merecem ser analisadas no contexto da escola, tais 

como, de que modo o trabalho de planejamento do professor poderia tornar-se mais 

funcional à sua realidade? Que aspectos ou fatores envolvidos no seu planejamento 

de ensino poderiam garantir a maior aplicabilidade do planejamento ao seu trabalho 

cotidiano? 

Pardo (1997) considera que o planejamento deve abranger três conjuntos de 

atuação articulados entre si. São eles: planejar, aplicar e avaliar a programação. 

Planejar implica em ações do tipo caracterizar a disciplina e sua contribuição para a 

formação do aluno, definir objetivos a serem atingidos, selecionar materiais e 

atividades a serem utilizados e preparar roteiros para sua utilização e para a atuação 

do professor, preparar as atividades de avaliação e definir critérios a serem 

utilizados, construir um cronograma para as atividades. Aplicar o planejamento por 

sua vez envolve ações de elaborar roteiros para as aulas, observar e registrar 

comportamentos interessantes do professor e do aluno. E avaliar significa que o 

professor deve proceder à avaliação contínua dos trabalhos desenvolvidos na 
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disciplina, dando oportunidade para os alunos também avaliarem a programação e 

utilizar essas informações para proceder a reformulações que parecerem necessárias.  

Segundo essa autora o termo programação refere-se ao planejamento 

articulado entre os objetivos a serem atingidos, conteúdos abordados e atividades a 

serem realizadas durante um certo período de tempo. Manter coerência entre esses 

fatores é fundamental para que a aplicação de um planejamento redunde nos 

resultados esperados. Para tanto, há necessidade de que o professor desenvolva uma 

sistemática de atuação que o auxilie a acompanhar alterações que ocorrem entre o 

planejamento e sua aplicação. 

As observações de nossa equipe revelaram que os próprios professores se 

ressentiam da ausência de formas mais organizadas de atuar, que fossem compatíveis 

com sua realidade de trabalho (Pardo Nucci & Machado, 1997). Dentre essas formas 

de atuar destavacam-se a observação, registro e análise de informações provenientes 

de condições presentes nas situações de ensino, e discussão sobre as mesmas, 

visando implementar mudanças que se fizessem necessárias. Tais necessidades 

mostravam a importância de que o professor refletisse sobre todas as etapas de seu 

ciclo de trabalho, de modo que ele pudesse estabelecer as relações entre resultados 

obtidos e as ações por ele implementadas. 

Na escola são encontradas as condições cotidianas de trabalho a partir das 

quais o professor adquire informações para a realização de seus planejamentos. É na 

escola que o professor poderá realizar a sua formação continuada, mais 

especificamente a formação em serviço, uma vez que a sala de aula é o "locus" 

privilegiado onde ele estará exercendo suas funções quanto à orientação do processo 

de ensino - aprendizagem. Também é nesse local que ele poderá desenvolver o 

aprender a aprender juntamente com os seus alunos. 

Autores (Mizukami, 1999; Wey, 1999) defendem e confirmam com dados 

empíricos que o aperfeiçoamento profissional do professor esteja incorporado à 

organização do dia a dia de seu trabalho. À medida que o professor percebe que sua 

atuação transforma a realidade de sala de aula e também da escola, aumentam as 

possibilidades de que ele continue a aplicar procedimentos que garantam um trabalho 

produtivo com os problemas que surgem a partir da própria dinâmica do processo 

educativo. 

Partindo dessas concepções os objetivos do curso sobre Planejamento e 

avaliação do ensino foram: levar os professores participantes a planejar, aplicar e 
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avaliar a programação de suas disciplinas, tomando como base os conjuntos de 

atuação esperados quando o professor assume a função de orientador do processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

3. Metodologia de trabalho adotada no curso 

3.1- Participantes  

Participaram do Curso quatro grupos de professores do Ensino 

Fundamental e Médio da rede estadual de ensino da cidade de São Carlos e 

região, perfazendo um total de 150 participantes. 

 

3.2- Equipe coordenadora do curso 

A equipe coordenadora era composta por três professoras universitárias 

e por duas monitoras, estudantes de graduação. Cada grupo de participantes, 

que contava com aproximadamente 40 professores, era atendido por uma 

professora e uma monitora. 

As funções da equipe eram orientar os professores no desenvolvimento de 

planejamentos relacionados a temas de seu interesse, acompanhar a aplicação e 

avaliação  dos planejamentos realizados a fim de verificar os procedimentos 

sistemáticos que estavam adotando. 

 

3.3- Esquema de trabalho 

O curso constou de oito aulas com 8 horas de duração cada uma delas, 

ministradas mensalmente, num total de 64 horas aulas para cada grupo, 

distribuídas no decorrer de um ano letivo.  O intervalo de um mês entre as 

aulas era para que os professores retornassem para suas escolas e colocassem 

em prática as informações e atividades planejadas e discutidas no curso, 

levantando as dificuldades e as facilidades encontradas no decorrer da 

aplicação. 

As primeiras quatro aulas representaram a primeira etapa de trabalho e 

nelas os professores desenvolveram o planejamento sobre uma disciplina que 

estavam lecionando. Nas últimas quatro aulas os professores optaram por 

escolher temas de interesse comum e desenvolverem a partir dos mesmos 

projetos interdisciplinares a serem aplicados em suas escolas. 
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4. Resultados obtidos no decorrer do curso  

 

4.1- Primeira etapa de trabalho 

Nesta etapa de trabalho os professores participantes trouxeram suas 

dúvidas relacionadas às disciplinas nas quais lecionavam e tiveram 

oportunidade de refazer o planejamento sobre alguns dos tópicos nelas 

abordados. Os resultados apresentados a seguir dizem respeito às discussões 

mantidas no decorrer das aulas sobre o trabalho de planejamento, assim como, 

aos resultados de sua aplicação em sala de aula, trazidos pelos professores. 

 

4.1.1 – Discussão sobre a formação do aluno 

O curso iniciou-se com uma discussão sobre as características da formação do 

professor e do aluno. Utilizou-se o modelo da formação profissional desenvolvido 

por Pardo (1997). Este instrumento de análise foi derivado de pesquisas e teve por 

objetivo apresentar e organizar os elementos constitutivos do processo de formação 

do professor e do aluno nos diferentes graus de ensino. 

Após a apresentação e discussão sobre o modelo, os professores realizaram 

exercícios nos quais definiram, de acordo com os elementos nele apresentados, como 

se caracterizavam os diferentes aspectos de sua formação profissional e da formação 

de seus alunos. Esta caracterização deu oportunidade para que fossem levantados 

aqueles aspectos da formação considerados positivos e aqueles considerados 

deficitários e que, tanto no caso da formação do professor quando da formação do 

aluno, deveriam estar sendo trabalhados. 

A seguir discutiu-se sobre as funções que professor e os alunos podem 

assumir no processo de ensino - aprendizagem, conduzindo ao levantamento de 

dificuldades que os professores sentiam ao procurar assumir a função de orientador 

deste processo. Os participantes colocaram que as propostas da Secretaria da 

Educação previam que o professor assumisse a função de orientador. Entretanto a 

dificuldade residia, em grande parte, no fato de que eles mesmos  não se percebiam 

formados para atuar neste sentido. A grande maioria teve como modelos de atuação 

professores, que foram competentes, mas atuaram como transmissores de 

conhecimento conferindo pouca autonomia a seus alunos. Também em seus cursos 

de formação os participantes relataram que, de um modo geral, a metodologia 
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adotada por seus professores correspondia a uma ênfase na postura do aluno 

enquanto receptor de conhecimentos.  

Neste contexto os professores participantes disseram se considerar 

despreparados para assumir metodologias de ensino que conferiam mais autonomia 

ao aluno. Porém, esta discussão também revelou que muitos deles estavam 

procurando alterar sua forma de agir. Assim houve vários relatos de experiências nas 

quais se buscava incentivar a iniciativa dos alunos, obtendo-se sucesso nas mesmas.  

4.1.2- Realização de exercícios de planejamento  

Após essas discussões, às próximas etapas consistiram na realização, pelos 

professores, de sete exercícios, propostos em Pardo (1997), que lhes possibilitou a 

realização do planejamento de ensino de sua disciplina, que foi aplicado e cujos 

resultados foram comunicados ao grupo nas últimas aulas desta etapa de trabalho. 

Para a realização dos exercícios os professores foram agrupados de acordo 

com a similaridade das disciplinas que estavam ministrando ou com o grau de ensino 

em que estavam atuando. Assim foram formados, em cada turma, sub-grupos de 

professores que atuavam em Português/Inglês, História/Geografia, 

Ciências/Matemática, Educação Física/Educação Artística e, também, dos 

professores que trabalhavam de 1ª a 4ª séries e 2º Grau/Supletivo. 

Os exercícios realizados foram os seguintes: 

 

Exercício 1- Caracterização da disciplina que será ministrada 

Este exercício tinha por objetivo que os professores procedessem à 

caracterização da disciplina dentro da grade curricular do curso em que estava 

inserida e refletissem sobre as contribuições que a mesma poderia fornecer para a 

formação de seus alunos, na série com a qual iam trabalhar em seus planejamentos.  

O exercício gerou boas discussões sobre aspectos da formação do aluno 

abordados nos documentos oficiais, como, lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Brasil, 1996), propostas da Secretaria de Educação. Procurou-se analisar com os  

professores os significados específicos que poderiam ser conferidos, nas disciplinas 

com que trabalhavam, de termos como “formação do cidadão crítico e consciente”, 

“domínio dos princípios da ciência”, e outros. O objetivo era que eles chegassem a 

operacionalizar tais enunciados, tendo em vista o trabalho concreto com alunos numa 

determinada faixa etária e com determinados conteúdos. Também se discutiu sobre 

os conteúdos que deveriam estar sendo trabalhados no decorrer do ano letivo. 
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Exercício 2- Definir objetivos comportamentais 

Este exercício solicitava que os professores definissem os objetivos que 

pretendiam que seus alunos alcançassem, em termos de mudanças de 

comportamento, ao longo do ano letivo em que iam trabalhar. Para este exercício era 

importante que os professores pensassem sobre os comportamentos que pretendiam  

desenvolver em termos observáveis e sua relação com os conteúdos que estariam 

sendo trabalhados. 

Houve necessidade de prolongadas discussões sobre essas definições entre os 

membros da equipe coordenadora e os professores participantes.  As maiores 

dificuldades encontradas estiveram relacionadas com o detalhamento dos 

comportamentos esperados, sua relação com os conteúdos que deveriam ser 

abordados e a seqüência dos comportamentos esperados. A fim buscar a solução de 

dúvidas as coordenadoras  apresentaram e discutiram com os grupos vários exemplos 

de definição de objetivos elaborados pelos próprios colegas. Foi também colocado 

que esta elaboração sobre os objetivos poderia continuar sendo aperfeiçoada à 

medida que o professor se dedicasse à mesma. 

 

Exercícios 3 a 6- Selecionar  materiais e atividades, preparar as aulas e 

elaborar o cronograma de trabalho  

Esses quatro exercícios foram, de um modo geral, realizados com  facilidade 

por todos os sub-grupos. Neles os professores deveriam escolher uma unidade de 

conteúdo (ou de trabalho) para planejar com detalhes os materiais e atividades que 

seriam utilizados e desenvolvidos na mesma. Em seguida deveriam dispor as 

atividades ao longo das aulas e gerar um cronograma para a unidade, ou seja, prever 

quantas aulas seriam utilizadas para o trabalho com a unidade.  

Os aspectos que foram mais discutidos com os professores foram: como 

produzir roteiros de estudo para acompanhar o material a ser utilizado pelos alunos (a 

discussão baseou-se na orientação de Severino, 2000);  como produzir roteiros para 

orientar as atividades práticas e de pesquisa dos alunos; quanto tempo estaria 

durando cada atividade planejada e, em função disto, quantas aulas deveriam ser 

previstas para a unidade; como planejar as atividades de avaliação e definir critérios 

para as mesmas; como definir critérios para a avaliação contínua do desempenho dos 
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alunos e como elaborar  um roteiro para observação dos comportamentos dos alunos 

e do próprio professor. 

A partir da realização destes exercícios os professores passaram a aplicar os 

planejamentos em suas salas de aula e começaram a apresentar os resultados obtidos 

para o grupo todo a partir da quarta aula. Tais apresentações revelaram-se bastante 

produtivas em termos de troca de informações e de experiências. Os apresentadores 

descreveram as etapas de seus planejamentos e trouxeram materiais produzidos por 

seus alunos. As apresentações propiciaram participação intensa dos demais 

professores que, em várias ocasiões, colocaram outros exemplos de como trabalhar 

determinados conteúdos  ou como lidar com problemas que podem ocorrer em sala 

de aula, tais como, os relacionados a questões de disciplina. 

 

Exercício 7 – Preparando a avaliação da disciplina pelos alunos 

O final da última aula desta etapa foi utilizado para a elaboração do exercício 

7, que solicitava um planejamento do professor  para que seus alunos  procedessem a 

avaliação do andamento da disciplina  que  estava sendo ministrada . Percebeu-se 

que os participantes não tinham muita experiência com este tipo de atividade, pois, 

muitos deles, especificaram no exercício outros critérios de avaliação do desempenho 

de seus alunos. Após esclarecimentos o exercício foi realizado satisfatoriamente. 

 
4.1.3- Avaliação desta etapa de trabalho  pelos professores participantes 

 

Na avaliação do curso, realizada pelos professores, através de questionários, 

seus relatos indicaram que o desenvolvimento de planejamentos detalhados os 

auxiliou no trabalho com seus estudantes e facilitou a avaliação dos aspectos 

positivos e negativos que ocorreram durante a aplicação, contribuindo para a 

proposta de melhorias para futuros planejamentos (Pardo e Araújo, 1997; Pardo e 

Colnago, 1997b). 

Verificou-se a vinculação da teoria (aspectos trabalhados no curso) com a 

prática. A desvinculação teoria-prática foi uma das críticas abordadas pelos 

professores, no início do curso, quando se referiram  ao distanciamento da maioria 

das propostas dos cursos  de educação continuada que freqüentavam em relação à 

realidade na qual  atuavam. 
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Quanto ao aspecto de compartilhar as experiências, a equipe observou que tal 

fato ocorreu ao longo de todo o trabalho, fosse nos pequenos grupos ou em 

discussões com o grupo todo. Evidentemente, as apresentações dos exercícios sobre 

as etapas do planejamento para o grupo todo, como por exemplo, a definição de 

objetivos comportamentais e exemplos de organização de aulas, que ocorreu a partir 

da quarta aula, intensificaram tais trocas. Neste sentido, ressalta-se que a 

comunicação de resultados só é possível após um período de trabalho em que os 

mesmos estão sendo gerados  durante a ação (Mizukami, 1999; Wey, 1999). Todo 

esse processo viabilizou a construção de novos conhecimentos por esses professores, 

a partir de sua própria realidade. 

De um lado os professores, na última aula desta etapa, indicaram a 

importância que haviam percebido em relação à elaboração de um planejamento 

minucioso, e por escrito, de suas aulas. No dizer de alguns deles, a partir desta forma 

de agir, passaram a perceber certas falhas no seu modo de atuar que anteriormente 

não percebiam. Neste sentido, passavam a ter melhores condições para alterar o 

curso de suas ações em benefício da aprendizagem dos  alunos. Por outro lado, as 

próprias coordenadoras consideraram que aprenderam muito com as dúvidas 

colocadas pelos professores e se sentiram mais habilitadas e à vontade para 

fornecerem sugestões à medida que ouviam as experiências dos professores e se 

dispunham a analisá-las  com eles. 

Nesta avaliação houve muitas sugestões para que fossem desenvolvidos 

trabalhos interdisciplinares. Embora tal interdisciplinaridade já estivesse ocorrendo 

nas discussões nos sub-grupos em que os professores trabalhavam com disciplinas 

afins, tais como, Geografia e História, Ciências e Matemática, a equipe coordenadora 

propôs trabalhar esse enfoque de modo mais direto na próxima etapa de trabalho. 

Para tanto os professores deveriam fazer em suas escolas, junto à direção e demais 

professores um levantamento de temáticas que fossem de interesse comum para 

serem trabalhadas. 

 

4.2.- Segunda  etapa de trabalho  

Conforme já mencionado esta etapa de trabalho constou de quatro aulas que 

ocorreram também mensalmente no segundo período letivo do ano. 

Os professores realizaram planejamentos de projetos interdisciplinares e sua 

aplicação, que foi acompanhada pela equipe coordenadora em visitas mensais às 
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escolas. Os resultados apresentados dizem respeito a discussões mantidas nas aulas 

do curso, a materiais produzidos nos projetos e a informações obtidas nas visitas.   

 

4.2.1- Discussão sobre a organização do trabalho 

Os professores participantes trouxeram o levantamento de necessidades e 

interesses da equipe da escola, a fim de que os mesmos fossem trabalhados em 

projetos interdisciplinares  de acordo com as prioridades discutidas entre eles. Dentre 

as várias temáticas propostas para serem trabalhadas podem ser citadas: “saúde para 

o desenvolvimento físico e mental”; “cidadania”; “eleições”; “prevenção da Aids”; 

“o processo de industrialização do couro”, ”escola limpa”, ”passeios turísticos”.  

 

4.2.2-Realização de exercícios de planejamento 

Os professores agruparam-se em termos da escola em que lecionavam e 

passaram a realizar os sete exercícios de planejamento propostos na primeira etapa 

de trabalho, agora voltados para o tema comum de interesse daquela escola. Assim 

discutiram a importância daquele projeto para a formação de seus alunos e passaram 

a definir os objetivos a serem atingidos pelos alunos através das diferentes 

disciplinas envolvidas. Definiram também os objetivos gerais previstos pelo projeto. 

A seguir dentro de cada disciplina passaram a selecionar materiais, planejar 

as atividades, a sistemática de avaliação e o cronograma de execução. Também 

previram a avaliação do projeto pelos alunos. 

A partir da segunda aula desta etapa os professores começaram a aplicar seus 

planejamentos em sala de aula e as coordenadoras do curso realizaram visitas às 

escolas para verificar como estavam ocorrendo às aplicações e discutir possíveis 

dificuldades encontradas. Nessas visitas várias das atividades foram filmadas. 

Na última aula desta etapa os professores apresentaram ao grupo todos os 

resultados obtidos com a aplicação de seus projetos. 

 

Dentre os vários projetos executados são apresentados os objetivos de dois deles e as  

atividades desenvolvidas, ilustrando-se com materiais produzidos pelos professores e  

trabalhos apresentados por seus alunos.  

 

4.2.3- PROJETO INTERDISCIPLINAR: PASSEIOS TURÍSTICOS  
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Este projeto abrangeu as disciplinas, matemática, história, geografia, língua 

portuguesa, educação artística e educação física e envolveu estudantes de 5a series do 

Ensino Fundamental.  

 

Objetivos do projeto 

 Levar o estudante a: 

- perceber a importância do uso das operações fundamentais (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) em situações do dia a dia.;  

- observar, comparar e interpretar corretamente as situações apresentadas;  

- identificar corretamente o significado da palavra juros;  

- criar e escrever uma situação-problema utilizando os dados das figuras 1 e 

2; 

- identificar a melhor forma de pagamento através de comparações entre as 

situações apresentadas;  

- utilizar o cheque corretamente ( cheque cruzado e nominal );  

- interpretar e analisar os diversos tipos de propagandas, principalmente as 

“propagandas enganosas”;  

- observar a relação entre a matemática e outras disciplinas: história, 

geografia e português etc.;  

- desenvolver  o senso crítico e criar hábitos de ordem, cooperação e respeito 

mútuo  nos trabalhos em grupo.  

 

 Matemática 

Objetivos:  

Levar o estudante a:  

- reconhecer a importância do uso das operações fundamentais (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) em situações do dia a dia; 

- calcular juros;  

- identificar a melhor forma de pagamento (à vista ou a prazo)  através de 

comparações entre as situações apresentadas;  

-  utilizar o chegue corretamente ( cheque cruzado e nominal). 

 

Atividades: 
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 Pesquisar propagandas de jornais sobre as cidades turísticas escolhidas e as 

formas de pagamento da viagem, interpretar e analisar os diversos tipos de 

propagandas, principalmente as “propagandas enganosas”. 

 

Figura 1- Qual a forma mais vantajosa de pagamento? 

 
 

Figura 2 – Preencha corretamente o cheque 

 
 

História 

Objetivos: 

Levar o estudante a: 

-fazer levantamentos dos pontos turísticos e analisar os fatos e locais 

históricos das cidades e das regiões escolhidas;  

-pesquisar os costumes típicos de cada  cidade e região. 
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Atividades:  

Pesquisar sobre diferentes cidades e regiões ; entrevistar  pessoas  sobre 

costumes locais , danças, folclore, pratos típicos, produção artesanal e industrial). 

 

Geografia 

Objetivos: 

Levar o estudante a   

- analisar a localização da cidade escolhida (região do país, estado, capital);  

- identificar a área do estado em que a cidade se localiza;  

- pesquisar a população do estado e da cidade ( quantidade e formação da 

população).  

Atividades:  

Identificar no mapa as regiões, os estados e as cidades pesquisadas. Pesquisar 

sobre a população que aí se localiza. 

 

Figura 3- Pesquise sobre a cidade para a qual deseja viajar 

 

 
 

 



 17

Língua Portuguesa 

Objetivos: 
 

Levar o aluno a: 

- criar e escrever uma situação-problema utilizando os dados das figuras 1 e 

2;  

- observar, comparar e interpretar corretamente as situações apresentadas e 

analisar o significado da palavra juros. 

 

Atividades:  

Produção de textos, apresentação dos trabalhos, visando o domínio da 

linguagem oral e habilidade de comunicar-se.   

 

Educação artística e Educação física 

Objetivos: 

Levar o aluno a: 

- desenvolver hábitos de ordem, cooperação e respeito mútuo entre nas 

atividades em grupo; 

- desenvolver  tipos de esportes praticados na cidade e região escolhidas.  

 

Atividades:  

Jogos e brincadeiras. Pesquisar os tipos de esportes mais praticados nas 

cidades e região  escolhidas.  

 

Resultados a respeito da aplicação do projeto interdisciplinar Passeios 

Turísticos 

 

Os professores relataram grande envolvimento dos alunos e maior interesse 

dos mesmos em relação às cidades e regiões que estavam sendo estudadas. Também  

nas disciplinas a realização de exercícios foi facilitada à medida em que as atividades 

estavam relacionadas a uma temática motivadora – uma viagem- e que lhes era 

mostrado que precisavam utilizar várias habilidades para poder viajar e aproveitar a 

viagem, tais como, fazer cálculos para gastar bem o dinheiro, informar-se sobre as 
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características do local a ser visitado para poder conhecer suas atrações mais 

interessantes.  

Foram também identificadas, na visita realizada a essa escola, dificuldades 

relacionadas à participação de todos os professores das séries envolvidas, uma vez 

que nem todos dispunham de tempo para participar das reuniões semanais de 

planejamento, por trabalharem também em outras escolas. Entretanto, os próprios 

professores já envolvidos e também a diretora da escola estavam se dispondo a 

estimular a participação dos demais professores. 

 

4.2.4- PROJETO INTERDISCIPLINAR: ESCOLA LIMPA! 

Este projeto abrangeu as disciplinas matemática, história, geografia, língua 

portuguesa, ciências, educação artística  e educação física  e envolveu  estudantes de 

5a  a  8ª series do Ensino Fundamental.  

 

Objetivos do projeto 

Levar os estudantes a:  

- valorizar a higiene; 

- jogar lixo nos locais adequados,  

- organizar carteiras e limpar a lousa,  

- manter o ambiente da sala de aula como carteiras, piso e paredes limpas e  

preservar os trabalhos expostos.  

Para alcançar esses objetivos foi realizada uma pesquisa diagnóstica com 

todas as turmas de alunos para avaliação  do estado de limpeza e conservação dos 

ambientes da sala de aula, banheiros, pátio de recreação. Tal pesquisa revelou que os 

próprios alunos consideravam que os ambientes da escola precisavam ter usa 

manutenção e limpeza melhorados. Após o início do projeto, foi confeccionado um 

painel, por alunos e professores, onde era registrada semanalmente a  avaliação do 

desempenho das classes em relação à  limpeza e conservação dos ambientes pelos 

quais estavam responsáveis. Também foram  confeccionados vários cartazes com 

dizeres que incentivavam as  ações que se buscava implantar com esse projeto. 

 

História 

Objetivos: resgatar a história da escola e analisar as  mudanças ocorridas no prédio da 

mesma e seu estado de conservação. 
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Atividades:  

Analisar os arquivos fotográficos da escola desde sua inauguração (aspecto 

arquitetônico) até os dias atuais.Construir maquetes e desenhos da escola. 

 

Geografia 

Objetivos: Localizar geograficamente a escola na cidade e analisar 

condições da micro-bacia do Tijuco Preto 

Atividades:  

Analisar o mapa da cidade e fazer uma pesquisa de campo analisando as 

condições dos poluentes da micro-bacia corta a cidade, fazer planta da escola.  

 

Figura 4- Localização do município de São Carlos 

 
 

 

Matemática 

Objetivos:  

Resolver problemas sobre a temática da produção do lixo, analisar 

estatisticamente a geração de lixo na escola  e representá-los através da elaboração 

de gráficos para que todo o corpo docente e discente tomasse conhecimento. 

Atividades:  
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Coletar o lixo gerado na escola separá-lo, fazer a pesagem e 

acompanhamento da geração do lixo ao longo do dia, da semana e dos meses e 

representá-los graficamente.  

 

Língua Portuguesa 

Objetivos:  

Analisar e produzir textos sobre a temática da limpeza. 

Atividades: 

 Elaborar textos que envolvam tanto a linguagem escrita como a linguagem 

ilustrada, poesia. 

 

Figura 5 – Tipos de lixo 

 

 
 

 
 

 

Ciências 

 
Objetivos: Identificar e analisar as conseqüências da falta de higiene, 

problemas da decomposição do lixo e como fazer a reciclagem. 

Atividades:  
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Pesquisar os problemas que o lixo pode causar à saúde e fazer uma pesquisa 

teórico-prática sobre reciclagem de diversos tipos de lixo, preparar uma campanha 

educativa sobre coleta e armazenamento do lixo.  

 
Figura 6 – Reciclagem do lixo 
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Educação Artística  

Objetivo: Identificar diferentes atitudes das pessoas em relação à 

preservação do meio ambiente, em especial a coleta e armazenamento do lixo. 

Atividades: Pesquisa observacional, elaboração de panfletos sobre coleta e 

armazenamento do lixo, artes com papel reciclado, teatro de fantoches e murais.  

 

Educação Física 

Objetivos: Promover atitudes nas pessoas em relação à preservação do meio 

ambiente e da saúde física e mental 

Atividades: Ginástica terapêutica visando a higiene mental (sincronia entre 

corpo, mente e ambiente). 

 

Figura 7- Cuidar do lixo e proteger o meio ambiente 

 

 
 

 

Resultados a respeito da aplicação do projeto Escola Limpa 

Na visita a escola constatou-se que os funcionários responsáveis pela limpeza 

estavam observando as salas de aula, os banheiros e as dependências da escola e 

respondiam a uma escala de avaliação, de 0 a 10, em que pontuavam cada um dos 
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ambientes  de acordo com o grau de limpeza. Foi confeccionado também um painel 

com as notas de cada turma de alunos para divulgação em toda a escola. 

 Alguns alunos foram entrevistados e relataram que havia distribuição de 

tarefas relacionadas à limpeza da sala de aula em suas turmas.  

Também foram entrevistados professores que relataram sobre a 

implementação desse projeto. .No início não estava havendo grande participação dos 

alunos. Os professores conversaram com vários deles e os mesmos sugeriram que 

fosse realizada uma gincana envolvendo as várias turmas, sendo que a pontuação das 

atividades seria relacionada aos diversos aspectos da limpeza. A partir da preparação 

da gincana aumentou consideravelmente a participação dos alunos. 

Na avaliação final do corpo docente e discente o projeto foi bem sucedido 

havendo engajamento de professores, estudantes e funcionários. Um aspecto bastante 

ressaltado foi a conscientização dos estudantes sobre a importância de se manter o 

ambiente da escola agradável e limpo. 

 

4.2.3 – Avaliação desta etapa de trabalho pelos professores 

Novamente através de questionários solicitou-se que os professores 

avaliassem as condições de ensino oferecidas pelo curso de Planejamento e avaliação 

do ensino. De modo geral a avaliação foi bastante positiva, uma vez que as 

atividades do curso vieram a atender à necessidade que os próprios professores 

estavam colocando de desenvolver projetos temáticos envolvendo diferentes 

disciplinas. No decorrer desta etapa tiveram oportunidade para planejar, aplicar e 

avaliar tais projetos.  

Mostraram-se também empenhados em dar continuidade a essa linha de 

planejamento e continuar solicitando o apoio da direção, uma  vez que apenas parte 

dos professores de cada escola havia participado dos projetos temáticos. 

 

5. Considerações finais 

O trabalho aqui apresentado teve como objetivo levar professores de escolas 

públicas a trabalharem com o planejamento e avaliação do ensino a partir de 

reflexões sobre sua prática pedagógica. Tomou-se como ponto de partida a função do 

professor enquanto orientador do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as 

exigências da educação nos dias atuais vão muito além da memorização de 

conhecimentos. O aluno deve ser preparado para tomar decisões, planejar iniciativas 
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e ir em busca do conhecimento que lhe parecer necessário, diante de situações- 

problema que lhe sejam colocadas. Neste contexto, as ações de planejar, aplicar o 

planejamento, avaliá-lo e utilizar essas informações para aperfeiçoar o trabalho 

pedagógico tornam-se fundamentais para o professor.  

A função de orientador implica no diálogo constante do professor com seus 

alunos e na visão crítica dos mesmos sobre os conhecimentos que estão sendo 

trabalhados. O aluno torna-se um parceiro no processo de aprendizagem, indaga, 

opina, critica. O conhecimento, por sua vez, é visto como um objeto em construção: 

sempre haverá alguma nova faceta a ser descoberta. O trabalho em sala de aula 

constrói esse conhecimento. 

No decorrer deste curso a equipe coordenadora buscou manter essa postura 

em relação aos professores com os quais estava trabalhando. De um lado procurou 

passar para eles sua experiência com o planejamento de ensino, mas ao mesmo 

tempo manteve-se constantemente atenta aos comentários, críticas e experiências por 

eles relatadas de modo que pudessem ser incorporados ao trabalho. O resultado disso 

foi uma evolução na articulação das atividades de planejamento que redundou em um 

ciclo completo de trabalho (planejamento, aplicação e avaliação) com projetos 

interdisciplinares.  

No ano seguinte ao da realização do curso foram feitas outras visitas a 

várias escolas para verificação da manutenção das mudanças obtidas com a aplicação 

desses projetos. Observou-se vários resultados positivos, tais como, manutenção das 

dependências da escola limpas e bem conservadas, respeito pelos objetos 

pertencentes à escola e pelos trabalhos expostos em sala de aula. Também foram 

coletados relatos de professores relacionados à implantação de outros projetos 

temáticos, evidenciando a continuidade do trabalho de planejamento em equipes. 

Havia ainda muitas dificuldades a serem enfrentadas, dentre elas a própria 

estrutura burocrática das escolas que colocava limitações em termos do tempo do 

professor para atividades de planejamento nas reuniões semanais programadas. Outro 

aspecto a ser considerado era o próprio esquema de trabalho do professor, que era 

muito sobrecarregado com atividades em sala de aula, o que diminuía sua 

possibilidade de dedicar-se ao planejamento e reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas. 

Houve também relatos referentes à resistência de outros colegas professores 

que não se dispunham a trabalhar em planejamentos conjuntos. No entanto, os 
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professores que participaram do curso consideraram que a experiência foi válida para 

eles e relataram estar procurando colocá-la em prática no seu dia a dia. 

 A respeito da questão que norteou este trabalho “De que modo o professor 

pode utilizar o planejamento como instrumento norteador de seu trabalho 

educativo?”, a resposta à mesma foi verificada durante as discussões realizadas no 

decorrer das aulas, nos trabalhos apresentados pelos professores ao longo do curso e 

nos indicadores obtidos nas visitas às escolas. A avaliação de sua prática pedagógica, 

seguida da utilização dessa reflexão para alterar planejamentos e a possibilidade de 

testar essas idéias em uma nova aplicação representou um ciclo de trabalho bastante 

produtivo de modo que, após um ano do encerramento do curso, muitos deles 

mantinham esse modo de atuar.  

Para a equipe coordenadora do curso ficou uma lição gratificante de 

aprendizagem com seus pares professores. 
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