
Trabalho de Campo 

Escola Municipal Murillo Garcia Moreira 

Roteiro do trabalho e Registro das observações 

 

 Conforme Perrenoud “a aprendizagem depende e muito da 

                                                                     atividade do aluno, sendo necessário,pois, redefinir o 

                                                                      papel do professor de distribuidor de saber a criador de 

                                                                     situações de aprendizagem e organizador do trabalho  

escolar”. Este também não é um desafio para oformador? 

 

             O trabalho de campo  tem como uma das suas finalidades é acompanhar e monitorar o 

percurso pessoal da  aprendizagem dos professores de acordo com os conteúdos discutidos com eles 

ao longo do processo de formação,  além é claro,  de verificar como os conteúdos de necessidade de 

aprendizagens dos alunos estão chegando na sala de aula. 

 Isso implica diretamente no trabalho do coordenador  que tem a função de articular todo o 

processo formativo através do trabalho coletivo na escola e do acompanhamento pedagógico do 

professor que é diretamente responsável. 

 Temos as “famílias de competências dos professores”, e por sua vez há uma transposição 

adaptada para a condição de formador, e sendo assim estes devem ter as seguintes competências 

profissionais: 

 Planejar e coordenar o trabalho de formação de professores, isto é, as situações de 

aprendizagem que a eles são propostas. 

 Acompanhar e monitorar o percurso pessoal de aprendizagem dos professores pelos quais é 

diretamente responsável. 

 Identificar as diferentes necessidades de formação do grupo e propor encaminhamentos que 

favoreçam o avanço de todos. 

 Criar contextos favoráveis à aprendizagem e situações desafiadoras para a formação dos 

professores. 

 Favorecer o trabalho coletivo ( cooperativo). 

 Participar ativamente do projeto educacional e institucional da agencia formadora à qual está 

vinculado ( Secretaria de Educação, escola) 

 Informar aos professores e demais atores que participam do processo de formação os 

encaminhamentos, o cronograma de trabalho, convidando e articulando, garantindo a sua 

participação e desenvolvimento dentro desse processo. 

 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão de formador. 

 Administrar a própria formação contínua. 

 Ter o diretor como parceiro  e o responsável maior pelas articulações no desenvolvimento da 

formação , portanto o formador deve informá-lo de todas as ações, desafios, avanços e 

retrocessos de aprendizagens dos professores. 

 Acompanhar as aprendizagens dos alunos. 

 

A análise da natureza dessas competências permite verificar  – tal como no caso dos professores 

– que , de um modo geral, elas demandam do formador (coordenador pedagógico) : 

 

 Análise da realidade ( que é o contexto da própria atuação) 

 Planejamento de ações a partir da realidade a qual se destina; 

 Antecipação de possibilidades que permitam planejar algumas intervenções com 

antecedência. 

 Identificação e caracterização de problemas ( obstáculos, dificuldades, distorções e 

inadequações) 

 Priorização do que é relevante para a solução de problemas identificados e autonomia 

para tomarem medidas que ajudem a solucioná-los ( e não somente esperar as demandas 

do Departamento de Educação). 

 Busca de recursos e fontes de informação que se mostrarem necessários; 



 Compreensão e atendimento à diversidade. 

 Disponibilidade  para a aprendizagem; 

 Trabalho em colaboração de fato; 

 Reflexão sobre a própria prática; 

 Uso da leitura e da escrita em favor do desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 

Portanto os registros que se seguem foram agrupados com algumas categorias,  e na 

escola serviram como um roteiro de observação minuciosa. Possuem pontos positivos e 

também desencadeiam ações que devem ser repensadas na formação dos professores e dos 

formadores de professores. 

 

            Vamos então aos registros  que foram realizados no trabalho de campo. 

 

Conteúdo : Gestão pedagógica ( ambiente de sala de aula e cadernos dos alunos)  

                   e Gestão do espaço ( ambiente da escola)  

 

Escola  Municipal Murillo Garcia Moreira  

 

Ambiente de sala de aula: 

Há cartazes que 

identificam o processo 

de aprendizagem de 

acordo com os 

conteúdos trabalhados 

no semestre/bimestre e 

as necessidades de 

aprendizagens dos 

alunos 

 

As salas de aula (na maioria) estavam com poucos cartazes, tinha salas 

sem nenhum cartaz. Alguns professores justificaram que levaram para 

casa pois tinha que consertar o cartaz ( pois alunos da manhã tinham 

estragado) e também que as salas de aulas teriam trocas de ripas ( 

portanto foi pedido  que tirasse) 

Fiz uma reflexão? As ripas seriam trocadas naquela semana? Porque  

tirar somente se  soubesse que no outro dia as ripas fossem colocadas? 

Quanto tempo esse ambiente ficaria limpo sem nada a espera das ripas? 

O que de apoio os professores teriam para suas aulas durante esse 

período? 

( é para pensar...) 

Outra observação é que geralmente o ambiente da sala é de Língua 

Portuguesa , é alfabetizador . Porque não proporcionarmos  um ambiente 

matematizador, uma vez que estamos discutindo com os professores 

seqüencias didáticas que consideram as próprias produções e estratégias 

utilizadas pelos alunos? 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observação: somente a sala da Educação Infantil Pré II  e a do 1º ano 

possuía um ambiente com cartazes, mas ainda precisava intensificar 

mais.  

 

             

A rotina dos professores 

está afixada na sala? 

A rotina é um dos conteúdos que os formadores tinham como meta na 

sua projeção de aprendizagem para esse semestre:  colocar em discussão 

com os professores. Esse conteúdo iniciou como foco desde o início da 

formação , mas sempre se intensifica  dando continuidade e importância 

de organizarmos a rotina  com o objetivo de regular  cada vez mais as 

atividades de necessidade de aprendizagem dos alunos em sala de aula e 

também o tempo didático do professor ( dosagem e organização dos 

conteúdos). 

Em geral não tinha nenhuma rotina afixada na sala de aula. Alguns 

tinham o quadro de horário ( que não é rotina). Os professores fizeram 

no início do ano e porque tem professores que dizem que não tinha a 

rotina impressa. Isso precisa ser articulado: porque entrega a original e 

não tem cópia para seguir? O que estão seguindo então? 

 
 

Ao entrar na sala o 

professor está 

trabalhando a rotina do 

dia? O roteiro do dia 

está no quadro? 

Não deu para saber, pois não tinha a rotina na sala. O roteiro deve ser 

especificado e  não só  a disciplina mas também as atividades do dia. Por 

exemplo 

Língua portuguesa: Leitura da fábula O galo e a raposa 

                                Atividades de interpretação 

                                Socialização 

Estamos batendo na tecla que o roteiro precisa está no quadro e no 

caderno dos alunos. 

                                



A disposição das 

carteiras e o movimento 

da sala 

Percebemos de forma geral as filas nas classes de 2º ciclo. 

Algumas salas as atividades estavam com movimento mais na Educação 

infantil e no 1º ciclo. 

A interação entre os alunos ainda é um conteúdo que precisa ser 

discutido com os professores ( e estamos fazendo isso) de forma que 

compreendam na prática que os alunos podem aprender interagindo com 

o outro. 

 

    

     
 

     

A sala de aula é do 

aluno, para o aluno ou 

para e do aluno 

Não deu para ver muito isso, pois a maioria estava limpa. 

Mas ainda consideramos que deve ser para e do aluno. 

 

    
 

 



   ????? 

 

 

 

 

Atividades de leitura 

pelo aluno é registrada 

no cartaz? 

Não há cartazes com registro das atividades habituais de leitura pelo 

professor para os alunos, Na rotina tem esse conteúdo em 3 vezes por 

semana e não temos a garantia que está acontecendo. 

Na formação pedimos o tempo todo para o professor que afixe um cartaz 

na sala de aula com o nome do texto e a data que leu. Assim 

conseguimos perceber o tempo de uma leitura para a outra além da 

regularidade que está garantida na rotina ( eu espero). 

Somente uma sala possuía a rotina, mas com um cronograma 

comprometedor: um intervalo de uma leitura para outra era de 

aproximadamente 10 dias ( se não me engano) e porque 10 dias de 

intervalo se está na rotina 3 vezes pó semana? 

O cartaz afixado na sala nos trás uma visão dessa regularidade e é 

também um instrumento de acompanhamento do formador e do diretor. 

 
 

Outra questão que é para ser discutida com os professores é que : 

Atividade habitual de leitura deve acontecer 3 vezes por semana e com 



um gênero diferente do que está sendo trabalhado no projeto. 

Esse professor registra os textos lidos no projeto, Onde estão os textos 

da atividade habitual? Você diretor ou você supervisor conhece e 

acompanha qual é o gênero que cada série tem que ler na atividade 

habitual de leitura? 

 

 

 

Possui atividades de 

artes? Que materiais são 

utilizados, há uma 

diversidade? Há 

variação do suporte? 

As artes visuais foi um investimento forte na formação ao longo desses 

anos.  

Como os ambientes estavam limpos não dá para saber que materiais 

estão utilizando no geral. 

Na classe do 1º ano percebemos a utilização de tinta e uma identidade 

dos alunos. Os professores da educação infantil devem ter uma atividade 

de arte todos os dias e os outros pelo menos no míninimo uma vez por 

semana. Estão trabalhando isso na rotina. 

Devemos levar em conta os conteúdos discutidos: diversidade de 

estratégias, suportes, organização dos alunos, tipos de materiais e etc. 

 

O caderno dos alunos  

 

Possui identificação da escola? 

 

 

No geral a identificação aparece nessa escola. É um fator que 

percebemos que está legitimado e articulado. 

Possui o roteiro do dia? 

 

O roteiro ainda não aparece no caderno do aluno. 

O caderno está ensinando os 

alunos? 

 

 

De forma geral sim. O cuidado com a organização, a disposição 

e estrutura das atividades. Isso nos mostra a presença do 

professor. Consideramos isso importante, pois o caderno é um 

dos principais meios de comunicação da escola com a família. E 

é através dele que a família verifica o que a escola está 

ensinando. Além de ser o material de apoio para o estudo do 

aluno. 

 

Porém fazemos observações no caderno da classe de 2º ano que 

possui alunos alfabéticos e alunos que ainda precisam se 

alfabetizar. Percebemos que não há regularidade de formato de 

letra, conteúdos mais adequados para os alfabéticos e para os 

outros? Acho que precisamos ver o que é de necessidade desses 

alunos que serão alfabetizados ainda. A professora precisa ter 

clareza o que devem ensinar, articular e quais estratégias para 

que esses também tenham o direito de aprender garantido. 

O caderno tem visto e 

intervenção do professor? 

 

 

Na maioria sim. 

Como estão organizados os 

conteúdos? Há uma sequencia 

lógica? 

 

 

Percebemos sim que há uma seqüência lógica só que às vezes 

possuem uma dosagem ou uma regularidade com um tipo de 

atividade e deixa de lado outros conteúdos importantes como a 

produção de texto. Pesam demais a leitura.  

Caímos de novo na rotina, se a rotina contempla a regularidade 



 de algumas atividades importantes e também a dosagem, sendo 

um instrumento de apoio para o professor por que não está 

sendo utilizada e acompanhada pela escola? 

Há uma dosagem entre folhas 

coladas e atividades de escrita? 

 

 

 

Nesse ano percebemos essa dosagem, e consideramos talvez 

que possa ser pela restrição de materiais nesse período que 

estamos passando. No ano passado a quantidade de folhas 

estava maior. 

Outra questão é encontramos atividades xerocadas ou coladas 

com pouca exploração. Também Xerox de atividade de 

atividade tirada de livro didático e porque não utilizar o próprio 

livro? 

Precisamos pensar na cópia como situação de aprendizagem em 

relação à estrutura do gênero. Percebo que no geral os 

professores não possuem essa clareza. Circulam pouco entre os 

alunos quando estão copiando um texto no quadro. 

 

 

Há registros de produção de 

texto? 

 

 

 

Pouco. É extremamente pesada as atividades de  leitura e 

deixado de lado a produção de texto. Na rotina pedimos que 

pelo menos uma vez por semana devesse estar contemplado 

momento que o aluno produza um texto ( é claro 

contextualizado de acordo com o que o professor está 

ensinando) . Nas reuniões falamos o tempo todo se o projeto 

nessa semana contempla a produção então está garantida. Caso 

contrário devem planejar  uma atividade de produção de texto. 

Possui diversidades de textos e 

com interpretações dentro da 

matriz de referência do SAEB? 

 

 

 

No geral isso ainda precisa ser ampliado. 

Em muitos cadernos percebemos que as atividades de 

interpretação aparecem no contexto do que planejamos no 

projeto. Quando é o professor que vai selecionar a atividade ele 

não tem um texto de qualidade ou se tem as atividades não estão 

dentro do contexto da matriz.  

Os professores que estão utilizando outros gêneros ainda 

precisam ter clareza que os alunos principalmente do 2º ciclo 

precisam ampliar ainda mais essa diversidade.  

Os materiais “daqueles cd’s” estão circulando com uma grande 

força entre os professores.  

Volto na rotina: se eles possuem uma rotina bem articulada e se 

cumpre,  esses espaços para essas atividades serão 

exterminados. Pensem nisso. 

Outra observação que faço é : vivem atrasando os projetos , as 

atividades que planejamos nas reuniões e se compararmos o tipo 

de atividade que deveriam dar naquela semana do projeto que 

não deram, no lugar estão atividades sem muito desafios para os 

alunos. Não contemplando as necessidades de aprendizagens 

dos alunos. A rotina articula isso. 

 



Possui anotações de reflexões de 

aulas de análise lingüística? 

 

 

 

Estamos discutindo ao longo do 1º e 2º ciclo atividades de 

análise e reflexão sobre a língua no que diz respeito à repetição 

de termos desnecessários ( coesão referencial) e união de idéias 

( coesão seqüencial). Esse é o foco com base no que analisamos 

nos diagnósticos de escrita dos alunos. È claro que também as 

atividades de alfabetização para as classes que precisam. 

Pedimos que tivessem registro das reflexões feitas no caderno e 

em cartazes nas salas. Onde está? Não vi isso. 

Outra questão que esse conteúdo está na matriz do SAEB : 

estabelecer relações entre partes e elementos do texto evitando 

repetições desnecessárias e utilizando termos para substituir. 

Porque não consideram essa habilidade quando vão elaboras as 

atividades de interpretação de texto? Não só nos textos do 

projeto, mas de forma geral. Se é um conteúdo de ensino deve 

ser lembrado o tempo todo nas atividades e em qualquer 

disciplina. Como também ser cobrado nas avaliações ( se foi 

trabalhado é claro). Percebo essa separação ainda, considerando 

o que estamos discutindo no projeto fora do contexto das 

necessidades de aprendizagem das atividades que planejam 

sozinhas. Esse é o nosso papel enquanto formadores articular na 

prática o contexto ou o conteúdo discutido na formação que é 

também um conteúdo identificado como necessidade de 

aprendizagem dos alunos. Se não articulamos estamos dando 

voz a essa separação entre projeto e Língua Portuguesa. 

Utiliza o livro didático? Como? Pouco. Como disse, ás vezes aparece atividades do livro 

xerocadas e coladas no caderno. Utilizam mais como atividade 

de casa. Quando chegamos à sala e o professor estava usando o 

LD ele justificava que não deu tempo de rodar outra atividade e 

por isso estava trabalhando aquela do livro. E vejam só a 

atividade do livro era de qualidade. Precisamos tirar essa 

imagem que utilizar o livro é sinal de não planejamento. 

 

    

Como é o tipo de material 

exposto para os alunos não 

alfabéticos. 

Nas classes de educação infantil a regularidade da letra, o 

tamanho é discutido entre os professores e supervisores. As 

matrizes possuem um bom visual. Somente na sala do 2º ano 

precisamos trabalhar mais isso. 

 

 

 

 

 

Análise geral : depois de todos estes aspectos observados preciso investir: 

-  ambiente da sala de aula ( do aluno e para o aluno) 

- registro de rotina  e  roteiro diário. 

- registro de atividades de leitura pelo professor. 



- relação  rotina, conteúdo e caderno do aluno. 

- onde está o professor . 

- uso do livro didático x matriz curricular 

- rotina de atividades de artes visuais. 

- ambiente que tenha os conteúdos de outras disciplinas e não somente Língua Portuguesa. 

- movimento metodológico e organização dos alunos – interação. 

- estudo da matriz curricular para elencar os conteúdos por bimestre. 

- caderno dos alunos x registro. 

 

Elaboração do plano de formação dos professores. 

 

Eduarda 

 

 

 

 

 

 


