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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos 
diálogos. 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação
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QUANDO A LITERATURA ABRAÇA A CRIANÇA
Vania Marta Espeiorin*

 Atentos, os olhos de Mariana brilham diante de quem a conduz ao reino da literatura. 
Perninhas cruzadas sobre o carpete, mãos que, às vezes, se apertam como se uma pressão 
qualquer as grudassem, capturando cada palavra, cada movimento, cada cena que a voz 
da professora sugere. Outras vezes, essas mãos de pouca experiência, não mais que oito 
anos, se abrem, espontaneamente, como se tentassem abraçar a alegria que o universo 
retratado pela educadora lhe proporciona. A pequena Mariana (personagem criada para 
este texto, mas que pode ser “encontrada” em boa parte de nossas escolas) está ainda 
aprendendo a ler e a escrever. 
 Por enquanto, no colégio, a ponte entre o livro e a aluna é a professora, sua fiel 
contadora de histórias e parceira na partilha da literatura destinada a quem quase sempre 
está a postos para começar a desvendar as trilhas do real e do imaginário. Na biblioteca, ao 
lado de “tapetes voadores” cheios de letras, imagens, personagens e magias, ao som dos 
contos, poemas e demais narrativas que a educadora oferece, Mariana se transforma. E 
transforma tudo o que sua mochila de pensamento e sonhos carrega. A professora ajuda a 
embalar a menina, guiando-a nesse abundante mundo que, por exemplo, a poesia “A casa” 
apresenta:

 Discorrer sobre os sentidos que a literatura infantil tende a assinalar no cotidiano 
dos educandos, principalmente daqueles que se encontram nos anos iniciais de estudo, 
como é o caso da personagem Mariana, é o principal propósito deste artigo. As breves 
análises que virão a seguir ficarão voltadas mais ao texto poético, mas vale destacar que 
o campo literário envolve também outros importantes gêneros textuais que devem ser 
partilhados com os pequenos em sala de aula, na biblioteca ou em família. Como orienta 

“Era uma casa
Muito engraçada
Não tinha teto
Não tinha nada
Ninguém podia
Entrar nela não
Porque na casa
Não tinha chão
Ninguém podia 
Dormir na rede
Porque na casa
Não tinha parede
Ninguém podia
Fazer pipi
Porque penico
Não tinha ali
Mas era feita
Com muito esmero
Na rua dos Bobos
Número zero.” (MORAES, 1991, p. 28)
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Ramos (2010), todos os tipos de textos literários devem ser priorizados na escola, desde 
os que exploram histórias oriundas do povo até os mais artísticos. Enquadrados nessas 
categorias, a autora indica:

 Em torno da linguagem poética é que vamos traçar a maioria dos apontamentos 
deste texto, que, em consonância com a manifestação de Ramos (2010), reforça a 
importância de a criança manter contato com a literatura desde pequenina e da convivência 
com os livros no ambiente escolar. A poesia “A casa”, de Vinicius de Moraes, traz como 
objeto central algo conhecido para o público infantil. Há casas em qualquer região. Só que, 
evidentemente, não são moradias como as construídas pelo eu-poético nesse texto. O 
componente ilógico dessa residência é recurso que impressiona a criança. E pode ser um 
dos fios condutores da aproximação entre a poesia e o aluno, provocando questionamentos 
que animam a imaginação infantil.
 Como pode uma casa sem teto, sem chão, sem parede? Uma casa praticamente 
invisível, que existe e não existe ao mesmo tempo? Portanto, plenamente aberta à 
colaboração da própria criança. Por isso, a poesia é campo fértil. Permite ao leitor certa 
participação na elaboração do texto, seja preenchendo vazios a partir de novas imagens ou 
a partir daquelas que carrega em sua lembrança. O educando, nesse poema, tem a chance 
de edificar a residência que ele deseja ver, a partir das pistas dadas e também retiradas 
pelo poeta.
 Bordini e Aguiar (1988) consideram que tudo o que o texto não diz ou silencia cria 
vazios que forçam o leitor a inferir num processo de criação, diálogo e comunicação com o 
material lido. Os vazios são os espaços em que o receptor tem condições de se colocar ou de 
adicionar suas impressões no texto. Com que material Mariana, nossa personagem fictícia, 
construiria uma residência a contar da ideia lançada pelo poeta? Será que ela pintaria as 
paredes ou as deixaria invisíveis? De certa forma, essa brincadeira que o escritor elabora é 
quase um esconde-esconde, um convite para a criança entrar na roda, ou melhor, no jogo, 
tentando levá-la a decifrar um enigma. Esse é outro recurso recorrente no campo poético. 
Amarilha (1997, p. 33) esclarece que, ao tentar decifrar o enigma proposto, o infante está 
atribuindo sentidos à leitura e às imagens que vai elaborando enquanto lê. 
 A abertura de possibilidades aparece nas obras literárias, tornando-as um grande 
hipertexto, observa Goulart (2007, p. 64). Por oferecer esse caminho aberto a interpretações 
é que a literatura pode se constituir como fonte para formação de leitores críticos. A 
literatura, assim, exerce papel libertador, além de fortalecer o letramento e trabalhar a ideia 
do coletivo. O objeto de reflexão de um texto é o próprio texto, que ganha ênfase também 
pela forma como é trabalhado para o entendimento construído entre alunos e professor. 

“Nesse leque, estão [...] as histórias de Pedro Malasartes, da onça e do tigre, contos de 
fadas, lendas, como do Negrinho do Pastoreio, do guaraná, aquelas histórias ocorridas 
no Sítio do Picapau Amarelo, outras mais próximas como da assombração que apavorava 
algum jovem há bastante tempo e o impedia de passar em encruzilhadas na sexta-feira, 
à meia-noite. Cantigas, poesias, histórias escritas, orais, narrativas visuais devem fazer 
parte do universo da criança, do aluno, desde a Educação Infantil.“ (RAMOS, 2010, p. 
21-22)
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 Muitas vezes, os educadores planejam e sugerem aos alunos diversos adereços, 
como a elaboração de uma pintura, uma peça teatral, um desenho ou um artesanato, para 
complementar a exploração de determinada história ou poesia. Entretanto, em alguns 
casos, esses adereços, que não devem ser excluídos, mas sim dosados, acabam levando 
o texto a um segundo plano, quando deveria estar em primeiro lugar. A garantia do primeiro 
plano é simples. Não tem mistério, nem exige, obrigatoriamente, tarefas manuais para 
depois da leitura. A experimentação, a fruição, a degustação do texto e a sua partilha ou 
debate com a turma, em sala de aula ou em outros lugares, configuram uma grande e 
valiosa atividade quando o professor sabe estabelecer uma mediação adequada no grupo. 
 Nesse contexto, Goulart nos faz perceber que:

 O texto literário abre horizontes ao receptor. Mas é preciso que o leitor esteja disposto 
a novas percepções. No caso do educando, tendo o auxílio do professor, pode vislumbrá-
las com maior facilidade. Normalmente, a criança se coloca como um ser disponível a 
novas experiências e aprendizados. Pensamos, nesse sentido, que nossa personagem 
fictícia, a Mariana, também esteja aberta a novas descobertas e a novas criações. Mesmo 
com modesta bagagem de leituras e histórias, o infante tem condições de estabelecer 
relações e de deixar-se envolver pelo sensível.
 A capacidade de se transportar para outras leituras do mundo a partir de textos 
é possível pelo letramento literário. Cosson (2006, p.11) entende letramento como a 
apropriação da escrita e das práticas sociais que estão a ela relacionadas. O estudioso 
observa, porém, que há vários níveis e distintos tipos de letramento. No literário, Cosson 
descreve o processo realizado por meio de textos, compreendendo não apenas um aspecto 
diferenciado do uso social da escrita, mas também uma maneira de garantir seu efetivo 
domínio. Esse processo exige comprometimento de parte do professor-mediador, na 
medida que se faz necessária uma seleção adequada de obras literárias e conhecimento 
sobre elas e seus autores, além do gosto pela literatura. 
 O letramento literário, enfatiza o autor, é uma prática social e, portanto, também 
cabe à escola sua parcela de responsabilidade nesse processo de inserção da literatura na 
vida dos alunos. Pegando essa ideia como gancho em meio às reflexões sobre “A casa”, o 
educador tem à sua frente a chance de instigar os pequenos a olhar um pouco mais para 
o convívio familiar e social. O educando pode ser convidado a perceber as moradias e 
espaços que existem no bairro, no interior de sua cidade ou em outras regiões. Pode tentar 
observar a escola como uma casa que é coletiva e também sua.
 A literatura tem poder de movimentar as ideias e conduzir o leitor à experimentação 
de vários cenários e culturas sem precisar sair do lugar. Barthes (2007, p.16) chama a 
literatura de uma trapaça salutar. A seu ver, a leitura é capaz de assumir vários saberes, 
girando-os permanentemente. Enquanto não perceber a literatura como uma fonte 
de representações simbólicas, que, com ajuda da imaginação do aluno, consegue se 
movimentar constantemente e dar vida a sentimentos, o professor terá dificuldades para 
compartilhá-la com a classe. 

“[...] a literatura nos letra e nos liberta, apresenta-nos diferentes modos de vida social, 
socializando-nos e politizando-nos de várias maneiras, porque nos textos literários pulsam 
forças que mostram a grandeza e a fragilidade do ser humano, a história e a singularidade, 
entre outros contrastes, indicando-nos que podemos ser diferentes, que nossos espaços 
e relações podem ser outros.” (GOULART, 2007, p. 65).
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 A plurissignificação e a riqueza de sentidos contribuem para definir o texto literário. 
Podemos questionar como a casa da poesia de Vinicius de Moraes pode ser engraçada, se 
ela não é gente? Uma possível resposta a essa pergunta vem da chance de humanização 
que a literatura oferece, principalmente quando apresenta sentidos que se afastam do que 
é literal e avançam para o campo da metáfora, das figuras de linguagem, daquilo que está 
por trás da aparência da palavra posta. 
 Assim, a casa explorada no texto ganha vida. Ou seja, ao lado do ilogismo que 
apresenta, temos a personificação daquilo que consideramos inanimado. Sorrenti (2007, p. 
82) frisa que o mais importante, na leitura de um poema em sala de aula, é sentir os versos 
e o encanto de sua elaboração. É abrir-se à sensibilidade. Entretanto, a autora sinaliza 
que conhecer certos tópicos e recursos estilísticos aplicados no texto, como as figuras 
de palavras, as figuras de construção e as figuras de pensamento (como a reticência e a 
personificação), corrobora para sua fruição. 
 As figuras de linguagem ajudam a evocar as imagens poéticas. Uma das 
características do lírico é a possibilidade de contemplação a partir da imagem e da 
sonoridade que o texto articula, despertando sentimentos sejam de comoção, concordância 
ou de indignação. Claro que a criança, nos primeiros anos de estudo, dificilmente tem 
condições de abstrair, por exemplo, o conteúdo metafórico que determinados termos, versos 
ou estrofes exploram, pois ainda está descobrindo o formato das palavras e aprendendo 
como articulá-las numa frase ou numa breve trama textual escrita ou oral. É um momento 
em que a sonoridade das palavras desperta curiosidade. Em diversos poemas, os sons, 
as rimas, os ritmos podem tornar-se agradáveis à criança que está sendo introduzida no 
campo da escrita. Em “A casa”, temos alguns casamentos interessantes de sons, os quais 
tendem a atrair o ouvido infantil. Como exemplo, pegamos o início do texto, aproximando 
as palavras “engraçada” e “nada”.  Ou, ainda, a combinação entre “rede” (Ninguém podia / 
Dormir na rede) e “parede” (Porque na casa / Não tinha parede).
 O texto poético, entretanto, não precisa criar histórias fechadas (começo-meio-fim) 
como faz a maioria das narrativas tradicionais. A poesia infantil não é linear. Ela convida 
a criança a brincar de maneira aparentemente desordenada com palavras, significados, 
imagens e sons. Em seu interior, porém, dispõe de uma ordem bem estabelecida por quem 
a construiu e que se impõe inerentemente no instante da leitura. 
 O pedagogismo, entretanto, por sua função de perpetuar valores e doutrinas, destoa 
da natureza da poesia e das palavras nela usadas, dando origem aos pseudopoemas. 
Torna-se oportuno lembrar que a poesia infantil comporta outros significados que vão 
muito além da simples reprodução de comportamentos. Ela traz para o eixo da infância 
a ludicidade, a representação imagética, a musicalidade, além de permitir à criança sua 
participação enquanto leitora, a partir do preenchimento de vazios ou partes inacabadas da 
obra, conforme histórico de conhecimento que ela traz.
 O caráter inacabado do mundo ficcional, mesmo que imperceptível para a criança, 
a incita a constituir o imaginário, “a acioná-lo e transformá-lo, colaborando para que ela se 
reconheça como um ser que pensa, que sofre ou se alegra, que deseja e que possui um 
acervo de lembranças com as quais pode enfrentar problemáticas novas” (BORDINI, 1986, 
p. 36). Em função disso, o texto poético procura surpreender o leitor. Por vezes, até brincar 
de enganá-lo um pouco, falando de uma casa que talvez não exista, embora tenha sido 
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feita com esmero, na “Rua dos Bobos / Número zero”, endereço que desafia a capacidade 
de percepção infantil.
 Candido (2008) sublinha que o efeito de surpresa é um dos fatores de constituição 
da linguagem poética. O autor explica que esse efeito indica a ocorrência de algo que o 
leitor não esperava e que o coloca num “outro país da sensibilidade e do conhecimento. 
País onde ele se sente pronto para aceitar uma realidade nova” (CANDIDO, 2008, p. 82-
83). Salienta que tanto a surpresa como a tensão resultam da linguagem figurada, que é 
característica do discurso literário, em especial do poético, pois ultrapassa as camadas 
superficiais de leitura. Por conta do teor inesperado, o texto literário abre espaço para 
o infante exercer sua liberdade de interpretação. Ao lado da ludicidade, também pode 
questionar e provocar quem está lendo. Saraiva (2006, p.35) sintetiza tal processo quando 
explica que o ato de recepção, assim como o de produção, é fenômeno comunicacional 
que integra texto, leitor e mundo.
 A existência de um texto literário se concretiza realmente pela leitura, e algumas 
leituras podem modificar ou deixar fortes marcas no leitor, seja ele uma criança ou um adulto. 
Esse processo, no que se refere aos alunos de séries iniciais do Ensino Fundamental, 
dependerá muito da mediação que for estabelecida principalmente pelo professor. Para 
que a poesia e demais gêneros literários existam, é necessária a cooperação do leitor, 
com suas emoções e sua parcela de conhecimento. Na sala de aula, requer também 
comprometimento do docente. 
 A partir do instante em que abraça um poema, o estudante o leva para dentro de 
si e o modifica com base na sua sensibilidade e na sua concepção de mundo exterior 
construído até então. Desse ponto em diante, que marca o momento da fruição, o aluno 
tem condições de também ser inventivo, como descreve Vygotsky (2003). Ao falar da 
imaginação e da criação na infância, o estudioso explica que a arte estimula a criança 
a construir novos mundos e posicionamentos. Por isso, a literatura é transformadora de 
gente e, como defende Candido (1995), deveria ser um direito humano, um direito a ser 
colocado como acessível à criança desde sua concepção, na família, passando pela escola 
e seguindo ao longo da vida adulta.
 Levar essa ideia adiante e, no ambiente escolar, ajudar as novas gerações a darem 
os primeiros passos no caminho da leitura literária e da escrita são ações que exigem 
algo além da já complexa técnica e habilidade de professor. Auxiliar alunos parecidos ou 
não com nossa personagem Mariana a desvendarem ou a cogitarem sobre o que há nas 
entrelinhas da casa exposta e, paradoxalmente, oculta no poema de Vinicius demanda 
comprometimento e entrega por parte de quem educa. Afinal, o estudante pode bem 
perceber quando o professor também se sente motivado por um texto e se mostra disposto 
a questionar, degustar, criticar ou abraçar o que está lendo.    
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SABOREANDO HISTÓRIAS

Luciana de Castilhos Paim*

 Apresentar uma história a um grupo de crianças é um ato de grande responsabilidade, 
pois estamos oferecendo a elas uma possibilidade de sedução. Seduzir alguém pela leitura 
é conduzi-lo a um caminho sem volta – quem saboreia esta experiência com prazer irá 
repetir esta ação espontaneamente. O relato a seguir conta uma atividade proposta, a qual 
sugere a contação de uma história e a observação da apreciação feita pelas crianças de 
uma turma de Jardim.

1. Recordando “Os três porquinhos”

 Iniciei a proposta de trabalho dizendo aos meus alunos do Jardim que iríamos 
saber de um fato novo, sobre uma história já conhecida. Eles ficaram curiosos, querendo 
saber qual era. Pedi a eles que pensassem numa história que tratava de três irmãos que 
resolveram seguir suas próprias vidas. No mesmo instante alguém soltou um gritinho 
entusiasmado: “- Ah... é os três porquinhos!” A maioria dos colegas concordou e eu confirmei. 
Pedi que alguém recontasse a história dos três porquinhos e isto aconteceu de imediato. 
Perguntei a opinião deles sobre o lobo e todos afirmaram que ele foi mau; que queria 
comer os porquinhos; que nunca mais foi encontrado pela floresta. Então, disse que eu 
tinha recebido uma notícia, que estava em um livro, na qual quem contava o que realmente 
tinha acontecido era o próprio lobo. Eles ficaram curiosos e continuei questionando se 
poderia haver outro final para aquela história conhecida por eles. Disseram que não, 
mas alguém pediu que eu contasse a história logo. Nesse momento apresentei a capa 
do livro A verdadeira história dos três porquinhos de Jon Scieszka e ilustrações de Lane 
Smith. A capa já encanta os olhos, pois é muito colorida, ilustrando a página de um jornal, 
que narra a versão do lobo, contada por ele próprio. Na capa, os alunos já perceberam 
alguns detalhes e foram mostrando aos demais: gravata-borboleta do lobo;  a pata de um 
porquinho passando a página; entre outros. Nessas situações procuro ter a postura de 
quem não sabe destes detalhes e precisa do auxílio dos alunos – eles se superam! Assim, 
fui contando a história.  Alex, o lobo, estava precisando de uma xícara de açúcar para o 
aniversário da sua amada vovozinha. Indo no vizinho mais próximo, que por acaso era um 
porco, espirrou e a casa, que havia sido construída apenas com palhas, foi para os ares, 
causando a morte do porquinho. Para não desperdiçar o “presunto”, ele acabou por comê-
lo. O fato se repetiu na casa do segundo porquinho, e, na terceira, ao solicitar uma xícara 
de açúcar e não ser atendido, o lobo irritou-se e discutiu com o porquinho. Esse, por sua 
vez, na insistência do lobo, chegou a dizer : “- E a sua vovozinha pode ir às favas”.  Então, 
Alex perdeu a cabeça e quando a polícia chegou, lá estava ele tentando arrebentar a porta 
da casa do porco. Tudo porque ele insultou sua amada vovozinha. Hoje, o lobo encontra-se 
atrás das grades, tentando convencer a população da sua inocência.

 O surpreendente é que os alunos acreditaram na inocência do lobo! Quando dois 
colegas disseram que o lobo era culpado, os demais partiram para defesa, alegando que, 
no início, foram os espirros que causaram tudo e, depois, a culpa era do porco que foi 

*Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Padre João Schiavo. Especialista em Educação Infantil e Ensino Religioso pela 
UCS
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mal criado com o lobo, ainda mais, falando mal da avó dele! Insisti se o lobo não estaria 
inventando aquilo tudo para sair da prisão e eles afirmaram que não. Segundo um aluno, 
o lobo ficou nervoso quando o porquinho falou mal da avó dele. Percebi que o motivo do 
“pedido de açúcar” ser o fazer um bolo de aniversário, de surpresa para a avó, foi o fator 
decisivo na defesa do lobo. Todos os alunos da turma tinham vovós e falavam muito sobre 
elas na rodinha de segunda-feira, quando relatavam seu final de semana. Fiquei feliz com 
o resultado, pois percebi a afetividade que se encontrava na defesa daquele lobo, pois de 
alguma forma, eles defendiam ali as suas próprias avós. Percebe-se, assim, o valor de uma 
boa história. As histórias têm o mágico poder de desencadear sonhos; trazer lembranças; 
fomentar provocações,... Mas, cabe ao contador a cautela de preservar a história, tratá-la 
com o devido respeito, oferecendo-a ao seu público, como quem chupa manga madura – 
se lambuzando de prazer! Como diz Rubem Alves (2002):

 A literatura é a via que atinge a alma do público pelo sentimento, pois trata-se de 
uma arte! Contar histórias é uma arte e exige postura, entonação, conhecimento prévio do 
que vai ser contado, emoção.

2. IIustração sintonizada com o texto

 O livro apresentado aos alunos é completo, pois consegue atrair tanto pelo texto como 
pela ilustração. Há riqueza de detalhes, as ilustrações são amplas, o livro é atraente, suas 
páginas são de um papel brilhoso e agradável ao toque. Essa soma de atributos enriquece 
a história e contribui para a construção do leitor. Segundo Werneck (1986), as ilustrações 
com detalhes enriquecem a imaginação infantil, podendo contribuir significativamente para 
o desenvolvimento do leitor.

 Entretanto, até mesmo uma boa ilustração pode estar coberta de ideologias. 
É necessário observar se os personagens não são estereótipos que acabam por ditar 
comportamentos e maneiras de pensar e ver o mundo. Segundo Abramovich (1997), 
“preconceitos não se passam apenas através de palavras, mas também – e muito – através 
de imagens”.

3. Por que contar histórias?

 Lendo ou ouvindo narrativas, a criança vai enriquecendo seu imaginário e 
percebendo-se personagem das histórias traçadas pela própria vida. A história contada 
desta forma proporciona segurança à criança que já não se sente mais tão só, no contexto 
do seu mundo – problemas, conflitos, dúvidas. Se o personagem encontra uma solução 
nas suas aventuras, o leitor-ouvinte também pode encontrar. 

“Todo texto literário é uma partitura musical. As palavras são as notas. Se aquele que 
lê é um artista, se ele domina a técnica, se ele surfa sobre as palavras, se ele está 
possuído pelo texto – a beleza acontece. E o texto se apossa do corpo de quem ouve.” 
(ALVES, 2002)
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 Mas, há de ser defendida a contação de histórias. Nela, há muito mais do que a 
divulgação de um bom livro. Há, nesse ato, o estabelecimento de uma relação de afeto 
insubstituível, pois o contador não só relata uma história, ele despeja no palco dos seus 
ouvintes os seus mais genuínos sentimentos.

 Contar histórias sim...

                           sempre...

                                  para si, 

                                         para os outros,

                                               para todos!
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QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNA-SE DIVERSÃO E APRENDIZADO

Débora Karine Stumpf Ferreira*

 E o fato é que ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente consegue 
colocar-se no lugar do outro, entende isto e torna-se mais humano. O tema diversidade 
e identidade cultural tem sido uma preocupação no planejamento pedagógico da EMEF 
Fermino Ferronatto.  
 Indiscutivelmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais passaram a ser um 
referencial na educação. Suas propostas tornaram-se pauta de reuniões e discussões nas 
escolas e as questões relacionadas à identidade cultural entraram no palco e assumiram 
lugar de destaque. Hoje, a obrigatoriedade do trabalho com relação à temática está garantida 
em legislação nacional. Obrigação ou diversão? Eis o que apresentamos nesse texto.

 África: visita e redescoberta
 O trabalho começou a ser pensado e sonhado na escola em julho de 2009. Na 
ocasião pretendíamos realizar um trabalho em torno das comemorações referentes ao Dia 
da Consciência Negra. Entendíamos que se tratava de uma cultura que, apesar de ter 
influenciado significativamente a cultura brasileira, precisava ser melhor trabalhada com 
os alunos, a fim de ser mais valorizada enquanto tal. Naquele ano, de modo especial, 
estávamos vendo, ouvindo, respirando, enfim, vivendo intensamente a Copa do Mundo 
realizada na África. 
 Foi então que o corpo docente da escola, em reunião pedagógica, decidiu que todas 
as turmas deveriam aderir à proposta. Todos deveriam estudar, refletir e produzir material 
acerca do assunto para que organizássemos uma Mostra de Trabalhos. A proposta para 
a realização das atividades envolveu um processo de ação-reflexão-ação e uma postura 
de diálogo com os envolvidos. O ponto de partida deveria ser o senso comum, buscando 
ampliar e ressignificar os conceitos desenvolvidos. 
 Sem dúvida, o projeto norteador e integrador dos diferentes componentes 
curriculares e anos/séries foi este. O grande objetivo foi a valorização da cultura, história e 
etnias africanas, bem como sua influência e contribuições no Brasil. 
 Os alunos do 1º ao 4º ano contribuíram com exposição de trabalhos relativos a 
aspectos culturais da África, brincadeiras, lendas e canções. Histórias do Saci Pererê, 
Negrinho do Pastoreio, Menina Bonita do Laço de Fita, A Galinha Preta, como também  
cantigas de roda e brincadeiras divertiram os pequenos.

“Quando a gente viaja, percebe que lá longe as pessoas fazem as coisas de um jeito 
diferente. [...] Cultura é isso mesmo: coisas que a gente está acostumado a fazer! [...] Só 
que tem umas pessoas que ficam pensando que as coisas delas são melhores que as dos 
outros.” (ALCÂNTARA, 2004)1

1Trecho do livro: Nem todo mundo brinca assim! Conversando sobre identidade cultural. Todas as citações utilizadas neste 
texto referem-se a esta obra da literatura infantil.

“E as brincadeiras, então? São todas diferentes... Na África, tem um joguinho com 
pedrinhas; aqui a  gente pula amarelinha e dança de um jeito só nosso!”

*Professora da RME de Caxias do Sul e Coordenadora Pedagógica da EMEF Fermino Ferronatto. Mestre em Educação pela 
UFRGS
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 Os alunos dos 5ºs anos até as 8ªs séries exploraram diversos assuntos. Quem 
prestigiou nossa mostra teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a 
escravidão no Brasil e no Rio Grande do Sul. Conheceu o Antigo Egito, as Áfricas Pré-
Colonial e Colonial, o cristianismo na África, os Boquímanos, a fauna e a arte africanas, 
os Pigmeus, as belezas da África, o Islamismo, Ruanda, Somália, Apartheid, economia e 
heróis africanos, futebol, olimpíadas, os Refugiados e a invasão dos Mouros na Península 
Ibérica. Além disso, o Griô estava lá, também, para contar histórias de um outro tempo.
 Por fim, para abrilhantar ainda mais o evento, contamos com a presença do grupo 
Lanceiros Negros de Porto Alegre, no qual aprendemos um pouco mais com a apresentação 
do Ritual do Fogo e a Dança dos Orixás. A escola foi aberta para a comunidade escolar e 
os visitantes puderam saborear acarajé e tapioca.

 

 Ufa! Além de muita aprendizagem, encantamos os visitantes. Foi uma experiência 
incrível!

 Etnias: a nossa cara

 Tão incrível que a aventura continuou no ano seguinte.

 

 A pluralidade cultural existente no Brasil continuou em destaque no planejamento 
pedagógico da escola no ano de 2010. Um processo que se apresenta como uma 
construção cultural altamente complexa, historicamente definida e redefinida continuamente 
em termos nacionais com características regionais e locais. Coexistem no Brasil culturas 
singulares ligadas à identidade de origem de diferentes grupos étnicos e culturais. Essa 
composição cultural tem se caracterizado pela plasticidade e permeabilidade, incorporando 
em seu cotidiano a criação e recriação das culturas de diferentes povos, sem diluí-las, 
ao mesmo tempo em que permite o seu entrelaçamento. Nesse entrelaçar-se, cruzam-se 
influências recíprocas, configurando e reconfigurando a identidade nacional, em sua beleza 
e complexidade. 
 Convivem hoje, no território nacional, cerca de 206 etnias indígenas, além de 
uma imensa população formada pelos descendentes dos povos africanos e um grupo 
igualmente numeroso de imigrantes e descendentes de povos originários de diferentes 
continentes. Vieram para o Brasil portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, italianos, 
alemães, poloneses, húngaros, lituanos, egípcios, sírios, libaneses, armênios, indianos, 
japoneses, chineses, coreanos, ciganos, mostrando a diversidade da vida social brasileira 
com ensinamentos de valores e modos de vida distintos. 

“...isso sem falar na comida: às vezes a gente não está acostumado, come uma coisa 
diferente e pronto! A barriga começa a fazer bruuuum! Brummm!”

“E não é só isso: as roupas também são diferentes e o jeito de falar é outro! Quem gosta de 
observar tudo até percebe que as casas são diferentes... [...] Naqueles lugares que temos 
que viajar para ver, os costumes são outros...quando a gente chega, fica espantado. Aí é 
só ficar olhando para entender de que jeito as coisas são nesse lugar.”

“Isso é o mais legal: a gente fica sabendo coisas novas e quando volta ensina tudo para os 
amigos. Todas as culturas são legais!”
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 Desta vez, nosso objetivo foi fornecer subsídios para a formação de alunos-cidadãos, 
contribuindo para uma cultura de paz e respeito às diferentes manifestações culturais. 
Acreditamos ser papel da escola reconhecer e valorizar as diferentes singularidades de 
religiões, tradições, etnias e modos de vida, para que todas essas diferentes formas de 
manifestação sejam reconhecidas e respeitadas. E assim o fizemos.
 O trabalho foi desenvolvido de forma semelhante ao projeto anterior. O foco principal 
foram as etnias que fazem parte da nossa região, destacando aspectos de sua cultura, 
religião, culinária, entre outros. Cada turma ficou responsável pelo trabalho sobre uma 
determinada etnia. 
 No dia da mostra, novamente a escola foi aberta à comunidade escolar. Além 
dos trabalhos dos alunos, os visitantes puderam prestigiar a apresentação de grupos de 
danças típicas italianas e alemãs, enquanto saboreavam uma deliciosa tapioca. Os alunos 
se envolveram muito com o trabalho, que acabou tornando-se o projeto interdisciplinar 
daquele ano letivo na escola. Tivemos até um desfile com alunas da escola devidamente 
caracterizadas, representando diferentes culturas. 
 O grupo responsável pelo trabalho sobre a cultura polonesa foi privilegiado. Na 
ocasião, estava no Brasil para um intercâmbio, mais especificamente em Caxias do Sul, 
uma polonesa. Por meio de contatos amigos, conseguimos trazê-la para a escola e, além 
de auxiliar o grupo responsável pelos poloneses, participou com alegria da nossa Mostra 
acompanhada da presidente da BRASPOL – Representação Central da Comunidade 
Brasileiro-Polonesa no Brasil. 
 Outra experiência carregada de muito aprendizado! E uma grande lição:

 Certamente escrevemos um belo capítulo na história da educação municipal de 
Caxias do Sul. Mais do que obrigação, os dois projetos desenvolvidos proporcionaram 
diversão e aprendizado. Sem dúvida, um saber com muito mais sabor.
 Muitas foram as pessoas que contribuíram para que tudo isso se tornasse realidade. 
A VOCÊ, não importa que nome você tenha, a nossa eterna gratidão; o nosso muito 
obrigado! Deixamos registrado aqui a importância da equipe e da união da comunidade 
escolar para que experiências como estas possam ser vividas. Experiências que são 
sonhadas e construídas por pessoas comprometidas com as questões sociais do nosso 
País. Parabéns à comunidade escolar da EMEF Fermino Ferronatto. Até a próxima!

REFERÊNCIA
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“Quem gosta de brincar sempre aprende com os outros... e quem consegue aprender com os 
outros sempre tem muitos amigos e vive em paz!”
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MOSAICO

José Eduardo Signori*

Retrato da Comunidade

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia está situada no Distrito de 
Santa Lúcia do Piaí, distante 40 km do centro de Caxias do Sul. É emoldurada por belas 
paisagens serranas que encantam a todos que por aqui passam. Possui singular realidade 
devido a sua localização e ao público que atende. Detentora de um espaço físico de dar 
inveja a seus pares com refeitório, ginásio, campo de futebol, parquinho, sala de vídeo, LIE 
com internet banda larga, pátio, jardim e pracinha. Enfim, dispõe dos espaços adequados 
para uma educação de qualidade. 
 A escola se organiza a serviço de uma comunidade que se projeta como uma das 
maiores produtoras de hortifrutigranjeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Sua área de 
abrangência engloba localidades fronteiriças aos municípios vizinhos de Nova Petrópolis, 
Gramado e aos Distritos de Vila Cristina, Vila Oliva e Fazenda Souza, num total de onze 
roteiros de transporte escolar, nucleando doze comunidades e atendendo em média 
quatrocentos e trinta e cinco alunos entre os turnos da manhã e da tarde.
 Contrapondo-se às belezas bucólicas e à moldura geográfica cuidadosamente 
esculpida, a vida no distrito se resume ao árduo trabalho da lavoura subordinado ao rigor 
do clima. Desprovida de áreas de lazer e carente de acesso às comunicações, nos finais 
de semana as pessoas se reúnem nas missas e cultos, em almoços típicos, no futebol de 
campo, em bailes e boates eventualmente promovidos.
 As distâncias imperam, as picadas serpenteiam e as estradas de terra alternam 
nuvens de poeira e lama. O deslocamento para o cidadão mais carente é precário, o 
transporte coletivo interdistrital inexiste e as longas caminhadas são comuns.   
 O setor agrícola, bem desenvolvido, necessita de mão-de-obra para atender 
a demanda de mercado, acarretando um processo migratório constante de pessoas na 
busca de melhores condições de vida. Decorrente disso, a sociedade distrital passou por 
um processo de miscigenação cultural e étnica, remodelando sua identidade e costumes.
 Sem o intuito da emissão de juízo, pode-se dividir a sociedade local, de maneira 
simples, entre os proprietários de terras (os empregadores) e os seus funcionários (os 
agregados que trabalham nas lavouras). Os alunos, seguindo esse vetor, ou são filhos dos 
proprietários ou dos agregados, sendo que os filhos desses últimos são a maioria, compondo, 
dessa forma, a realidade escolar. Cabe ressaltar que as famílias aqui empregadas revelam  
uma classe da sociedade que ainda não ascendeu socialmente e carecem de moradia, 
educação, saúde, lazer, etc. Também são desprovidas de uma cultura que as identifique, 
não possuindo raízes comuns, uma vez que são oriundas dos mais diferentes rincões e 
grotões do Brasil.

¹ Professor da RME de Caxias do Sul, Diretor da EMEF Santa Lúcia
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Realidade Escolar

 O tempo parece andar mais devagar nesse recanto do planeta e a Escola imprime-
lhe o movimento, sendo o cérebro e o coração do distrito uma vez que promove ou participa 
de praticamente todos os eventos, catalisando a pluralidade social e cultural. É aqui que a 
solidão da colônia é quebrada, onde as relações deixam de ser exclusivamente familiares 
passando para o convívio em sociedade.
 Para chegar até esse paradisíaco lugar as distâncias são longas, tanto para alunos 
quanto para professores e a maioria absoluta depende de transporte.  Além disso, o horário 
escolar é diferenciado, sendo organizado da seguinte maneira: pela manhã as atividades vão 
das 7h15min às 11h45min; à tarde, das 13h10min às 17h22min. Para que o transportador 
consiga cumprir seu roteiro, ele necessita de tempo e, em virtude disso, a madrugada é 
companheira da maioria dos alunos do turno da manhã, assim como o crepúsculo o é para 
os alunos da tarde, não sendo, porém, companheiros muito agradáveis nos dias rigorosos 
do inverno. 
 Para racionalizar tempo e dinheiro, os alunos do turno da tarde são trazidos para a 
escola no momento em que o transportador leva os alunos do turno da manhã. 

Equação-problema

 Avaliando esta realidade, percebe-se claramente que há um desencontro de 
horários cumpridos pelos pais no seu trabalho, frente ao dos alunos, praticados pela Escola, 
implicando em alguns questionamentos quanto a sua alimentação. Em que momento os 
pais ou responsáveis dos alunos fazem almoço para os mesmos? Qual a qualidade da 
alimentação servida? Em que horário os alunos do turno da manhã tomam o café? Da 
mesma forma, em que momento os alunos do turno da tarde almoçam, se, no horário de 
almoço de seus pais, já se encontram na escola? 
 Diante dessa situação-problema questionava-se até que ponto os alunos 
conseguiriam aprender se suas necessidades mais básicas ainda não estavam supridas. 
Como unir as peças deste quebra-cabeça? 
 Para exemplificar a procedência desses questionamentos, numa certa ocasião 
uma menina queixava-se de dor de barriga. Foi oferecido um chá e, conversando-
se informalmente com a aluna, descobriu-se que ela estava com fome, pois não havia 
almoçado. Noutra ocasião uma aluna passou mal e vomitou na Escola, a menina relatou 
que comera apenas pimentões, que estava na roça com os pais e veio direto para a aula. 
Em outro desses casos duas irmãs resolveram fazer seu almoço cozinhando tortéi na chapa 
do fogão, resultando numa indigestão com vômitos na Escola.
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Solução da Equação

 Ciente dessa realidade pensou-se no que a Escola poderia fazer para resolver tal 
equação e a solução ideal foi a implantação do “Projeto Prato Limpo”, desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, implementado em algumas escolas da rede no 
perímetro urbano. 
 Um grande diferencial que deve ser ressaltado é a disposição, o capricho e a 
experiência das merendeiras que preparam as refeições. O costume de trabalhar na cozinha 
nas festas do Salão Paroquial, onde são preparadas e servidas grandes proporções de 
alimentos, foi fator determinante no sucesso do Projeto. O zelo, o carinho e a criatividade 
são adjetivos inerentes às nossas cozinheiras que dão o aroma e o sabor caseiro aos 
alimentos preparados.  
 Tomando ciência da situação posta pela direção da Escola, a Secretaria da 
Educação, prontamente, atendeu a solicitação e viabilizou o Projeto no ano letivo de 2009. 
O corpo docente conjuntamente aprovou o Projeto e faz uso, com o corpo discente, dos 
benefícios trazidos após sua implantação.
 É imperativo destacar a seriedade com que o Poder Público desenvolve o Projeto; 
tudo é milimetricamente pensado. As combinações alimentares são determinadas por 
uma nutricionista para que a alimentação servida seja balanceada, permitindo um bom 
desenvolvimento físico e mental dos educandos, conforme depoimento da nutricionista 
Gabriela Perozzo responsável pelo cardápio do projeto em nossa Escola:

“O resultado mais significativo e transformador do processo de reformulações que 
tem vivenciado o Programa de Alimentação Escolar é a incorporação da alimentação 
ao processo educacional, implementando-a como uma das atividades pedagógicas 
desenvolvidas na escola. A Secretaria Municipal da Educação, por meio do Setor de 
Nutrição, está implementando modificações no Programa de Alimentação Escolar, 
através do Programa Prato Limpo. Já são 11 escolas que possuem o Programa onde 
são servidas duas refeições por turno. Nessas Escolas são oferecidas uma refeição 
doce, ou seja, um lanche, e uma refeição salgada (almoço). A primeira constitui-se 
basicamente de um derivado lácteo (café com leite, bebida láctea, creme, vitamina 
ou leite achocolatado) e um farináceo (biscoito doce ou salgado, pão, cereais), sendo 
servida no início do período para os alunos do turno da manhã, ou à tarde no final 
do período de aula. A refeição salgada, também chamada de almoço, é oferecida 
no final da manhã e antes de iniciar a aula no turno da tarde. O caráter educativo da 
Alimentação Escolar evidencia-se ainda no material de cantina utilizado nas Escolas. 
As refeições são feitas no refeitório, com uso de caneca e prato de vidro ou inox, garfo, 
colher e faca. A implantação do buffet e self-service tem por objetivo transformar as 
refeições em um momento educativo: através da aprendizagem do que e o quanto 
comer as crianças e os jovens desenvolvem sua independência e autonomia. O 
cardápio é semestral, sendo incluídas preparações novas periodicamente, com teste 
de aceitabilidade, aplicado previamente e com resultado igual ou superior a 90%. São 
utilizados alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 
hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento 
dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa 
etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. 
Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no 
mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da agricultura familiar. Além disso, são respeitadas outras normas da legislação como 

Caderno Pedagógico 12 - Ensino Fundamental: Tempo de Acolher



24

Um Novo Retrato

 Atualmente são servidas uma média de duzentas e cinquenta a duzentas e setenta 
refeições diárias, sem contabilizar os lanches. Os momentos de encontro no refeitório 
revelam a importância da implantação do Projeto Prato Limpo.
 A postura de vanguarda da Escola uniu todas as partes da realidade inicialmente 
manifestada e redesenhou-a, criando um novo retrato. Ao observar a alegria e o prazer 
das crianças se alimentando, forma-se o mosaico da vida que se perpetua e se manifesta 
fraternalmente.
 Secretaria Municipal da Educação e Escola teceram juntas a possibilidade 
de alimentar as pessoas, tornando-as mais capazes, então, de alimentarem-se do 
conhecimento.   

 

REFERÊNCIA

www.mec.gov.br – Programa Nacional de Alimentação Escolar. Acesso em 02 de agosto de 
2011.

a oferta de pelo menos três porções de frutas e hortaliças por semana por aluno, o limite 
de 1g de sal, apenas 1% de energia proveniente de gordura trans, no máximo 10% de 
energia proveniente de gordura saturada, de 15 a 30% de gorduras totais e no máximo 
10% de açúcar simples adicionado.”
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ESCOLAS NO MEIO RURAL - EIXO PEDAGÓGICO

Susana Schneider Pimmel*

 A Rede Municipal de Ensino (RME) de Caxias do Sul possui 85 escolas, sendo que 
14 estão localizadas em área rural. Estas escolas contam com 25 turmas, 30 professores, 8  
coordenadores pedagógicos e 375 alunos, além de uma assessora pedagógica na SMED 
(Secretaria Municipal da Educação).
 O trabalho pedagógico é desenvolvido em classes multisseriadas, ou seja, os 
professores atuam com dois ou mais adiantamentos (anos) em uma mesma turma, inclusive 
a Educação Infantil, tendo o tempo de quatro horas diárias para suprir as demandas 
curriculares inerentes a cada ano. Essa configuração direciona a prática pedagógica do 
educador a realizar vários planejamentos de ensino. 
 As classes multisseriadas são espaços marcados pela heterogeneidade que reúnem 
grupos com diferenças de ano, de sexo, de idade, de interesse, de conhecimentos e de 
níveis de aproveitamento. Nesse sentido, o educador não é somente aquele que propicia o 
desenvolvimento de habilidades básicas como ler e escrever, sendo, muitas vezes, o ponto 
de partida para a transformação de vidas.
 Assim, o trabalho e o acompanhamento pedagógico desenvolvidos pela assessoria 
da SMED abrangem os segmentos de professores e  coordenadores pedagógicos, ambos 
abordando três eixos: político, gerencial e pedagógico.
 No eixo político, temos como parâmetro o tema CAXIAS PARA TODOS, por meio do 
qual evidenciamos a responsabilidade do profissional e a aprendizagem como um ato de 
cidadania. Isso requer do educador dedicação ao trabalho e este necessita estar sempre 
em estudo e aperfeiçoamento profissional, para entender melhor a realidade rural e ajudar 
realmente seus alunos a se tornarem agentes transformadores de seu meio, resgatando 
valores, costumes, dialetos e história local.
 A LDB – Leis de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96 para a educação do 
meio rural, menciona o seguinte: 
Art. 28.  Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e 
de cada região, especialmente:
 I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural;
 II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 
fases de ciclo agrícola e às condições climáticas;
 III -  adequação à natureza do trabalho na zona rural.
 Paulo Freire(1996) nos ensinou a trabalhar de acordo com a realidade de nossos 
alunos. O papel do professor é tão importante quanto o da família a dar base, sustentabilidade 
e incentivo para que as crianças que temos agora se tornem bons profissionais e pessoas 
capazes de mudar suas realidades.

*Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Alfabetização pelo GEEMPA
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 No eixo gerencial, organizam-se reuniões mensais com os coordenadores 
pedagógicos  para acompanhamento do processo pedagógico do aluno, da turma e do 
professor,  acontecem as assessorias e o planejamento a partir das facilidades e dificuldades 
que são percebidas no decorrer do ano.
 Destaca-se que o professor conta com o apoio de equipes intra (coordenador 
pedagógico, monitor para alunos com  Atendimento Educacional Especializado e profissional 
para o apoio pedagógico aos alunos) e extraescolares (assessoria pedagógica e formação 
continuada ao professor), para que possa, a partir dos indicadores elencados para a 
aprendizagem do aluno, acompanhar, dinamizar e redirecionar o processo pedagógico e o 
planejamento.
 No eixo pedagógico, centra-se o foco no aluno a partir de sete aspectos: 
relação professor – aluno, ambiência da aprendizagem, aprendizagens significativas, 
desenvolvimento de competências e habilidades, avaliação da aprendizagem, apoio ao 
professor. 
 Nesse eixo, são organizados momentos específicos de formação continuada ao 
Coordenador Pedagógico, pois se acredita que esse profissional seja o vínculo legítimo 
entre o professor e a SMED, e  também encontros sistemáticos ao professor, na Secretaria. 
O Coordenador Pedagógico, nesse sentido, procura contextualizar propostas metodológicas 
com a realidade na qual a escola e seus  alunos estão inseridos, organizando projetos e  
planejando sistematicamente com o grupo docente. 
 Ainda na formação inicial, procura-se  fortalecer o Coordenador Pedagógico, quanto 
aos aspectos gerenciais e pedagógicos, aprofundando indicadores e metas com foco no 
aluno e professor, pois se acredita na aprendizagem constante de todos os envolvidos no 
processo da aprendizagem.
 No acompanhamento de metas priorizam-se:  a gestão da aprendizagem do aluno; 
o acompanhamento ao coordenador pedagógico; a formação continuada propiciada ao 
coordenador pedagógico; a valorização da leitura; e o envolvimento da/na comunidade 
escolar.
 Nos indicadores acompanhados, priorizam-se: os dias letivos; a frequência aluno e 
professor; as reuniões  pedagógicas; o desenvolvimento  da leitura, escrita e matemática.
Acredita-se que, para o sucesso do trabalho pedagógico, torna-se necessário realizar 
registros, para acompanhar a proposta pedagógica específica de cada escola, a partir 
das necessidades apresentadas pelo professor, pela turma e alunos e com apoio nos 
indicadores e metas elencadas.
 Para isso organizaram-se três momentos de registros:
 Para o Coordenador Pedagógico: a elaboração de um Memorial (gênero textual 
que preserva os registros) por meio de textos trabalhados, pautas de reuniões, referências 
bibliográficas, avaliações das ações, conclusões, acompanhamento pedagógico do 
professor e dos alunos, entre outros.
 Para o Professor: a elaboração de um documento intitulado Instrumento Metodológico 
do Trabalho Pedagógico, contendo registros dos planos de trabalho, sistematização e 
reflexões sobre a execução, acompanhamento pedagógico dos alunos, entre outros.
 Para o Aluno: a elaboração de Parecer Descritivo, com período trimestral, contendo 
registro dirigido ao aluno, no qual constam o diagnóstico, o prognóstico, os instrumentos de 
avaliação. 
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 Finalizando, percebe-se que, em escolas multisseriadas, quando existe um 
profissional, professor ou coordenador, altamente  envolvido com a proposta pedagógica,  
as dificuldades são minimizadas, as alternativas são encontradas e o aprendizado aprimora-
se.
 A escola rural é reconhecida, faz parte da comunidade e é imprescindível no 
cotidiano dessas pessoas.  Ela existe, conta com transporte, merenda e material didático. 
Os pais fazem questão da presença dos filhos na escola, que os ocupa com jogos, deveres, 
atividades esportivas e de lazer, oportuniza novas amizades, ambientes e conhecimentos, 
estimula e permite que completem os anos iniciais e os encaminha para a etapa seguinte, 
além de ampliar as conexões com o mundo utilizando a informática.
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