
 

O que sua observação pode revelar  

 Depois de ter percorrido com atenção as salas 

de aula e ter respondido às questões do roteiro acima, 

vamos pensar sobre alguns aspectos da sua observação.  

 Para iniciar, relembre o que estava afixado ou 

não nas paredes das salas. Pense qual a diferença entre 

salas onde não há nada exposto e salas onde há 

cartazes sobre os conteúdos que os alunos estão 

estudando, suas produções, o calendário do ano etc.  

 O que é comunicado a quem entra em uma sala 

e em outra? É possível identificar na sala em que há 

materiais expostos nas paredes o que os alunos estão 

estudando e aprendendo? 

 A diferença está no que as paredes revelam 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem dos 

alunos, na medida em que comunicam, por meio dos 

diversos materiais expostos, o que está sendo realizado. 

Nesse caso, é possível qualquer pessoa reconhecer e 

identificar o lugar como um ambiente ocupado por um 

grupo de aprendizes.  

 Outra questão importante para pensar ao 

analisar o roteiro de observação é o que um aluno ou 

um professor pode sentir ao entrar nas diversas salas. 

Será que querem se sentir pertencentes a este lugar? 

Será que se identificam com o ambiente? 

 Estes sentimentos e vínculos em relação à sala 

de aula podem fazer muita diferença no envolvimento e 

na disposição para ensinar e aprender.  

 A infraestrutura da sala de aula também precisa 

ser avaliada a partir da observação de aspectos como o 

desgaste da pintura; marcas de pés e rabiscos nas 

paredes; chicletes grudados no piso ou nas paredes; 

lâmpadas queimadas; mesas e carteiras quebradas ou 

em mau estado de conservação. 

 Esses elementos contribuirão para o 

planejamento das próximas reuniões, pois envolvem o 

comportamento dos alunos em relação ao espaço. 

Essas observações serão compartilhadas com o 

Conselho Escolar para a definição de prioridades e a 

busca de soluções, como a execução de pequenos 

reparos, como lavar as paredes ou consertar as cadeiras 

quebradas.  
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O que sua observação pode revelar 

 O foco da análise desta segunda observação é 

entender como o diálogo e a interação entre alunos e 

professores é favorecido ou não pela organização da 

sala de aula. Afinal, este é um dos lugares que 

possibilita, direta e intencionalmente, a aprendizagem 

emocional e cognitiva — e que provoca a investigação 

sobre muitos saberes. Por essas razões, as salas de aula 

não podem ser ambientes tímidos, uma vez que os 

barulhos ou ruídos variam de acordo com o que é 

proposto pelo professor. 

 Vamos prestar atenção ao que você observou 

sobre os armários. Se existem, servem para guardar o 

quê? Estão abertos ou fechados durante as aulas? Nas 

salas de aula, os armários trancados não ajudam os 

alunos a desenvolver autonomia para lidar com os 

materiais e não favorecem a aprendizagem de valores 

relativos à preservação dos bens coletivos. 

 A mesa do professor, como espaço e lugar de 

oferta de materiais, revela a preocupação dele com as 

condições para a aprendizagem dos alunos. 

Disponibilizar lápis, borracha, apontador, canetas, 

canetinhas, lápis de cor e outros materiais assegura a 

realização das atividades por todos os alunos, pois 

alguns se esquecem de trazê-los, e outros, por não os 

possuir, necessitam de empréstimo para realizar o 

trabalho. Bilhetes, flores, cartinhas, pequenos mimos e 

solicitações precisam ser acolhidos em diferentes 

suportes, como potes, caixinhas, pastas etc, e 

possibilitam a construção de vínculos e a valorização 

das emoções e dos gestos carinhosos dos alunos. As 

mochilas, sacolas e outros materiais trazidos 

diariamente necessitam de espaço para ser 

acomodados na sala. 

 É importante que os alunos tenham livre acesso 

a seus pertences, pois isso revela respeito e cuidado 

com o que é de sua propriedade e com o que é dos 

colegas. Caso a sala não tenha um lugar específico para 

as mochilas, pode-se instalar prateleiras nas paredes ou 

suportes em um canto da sala. A organização dos 

pertences dos alunos facilita a conservação dos 

materiais.  

 A acústica da sala, assim como a ventilação, são 

componentes importantes do ponto de vista 

pedagógico. O barulho faz com que os alunos fiquem 

desatentos. O calor dificulta a concentração para a 

realização das atividades. Esses problemas, se 

observados, precisam ser discutidos com a equipe da 

Secretaria de Educação e com o Conselho Escolar, a fim 

de que sejam planejados os encaminhamentos e as 

soluções de acordo com as condições operacionais e 

legais da escola. 
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