
 
 

Aprendendo e Transformando 

 

                                                                                                 Franciele Lay Martins¹  

franci.lay@hotmail.com            

Mariangela Amoretti Kuhn²  

mariangelaamoretikuhn@yahoo.com.br 

                                                                                            Maria de Fátima Reszka³  

                                                                                                reszka@faccat.br 

Resumo: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa-ação que ocorreu através de 

observações realizadas pelas bolsistas acadêmicas do curso de Pedagogia junto ao 

Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência 

(PIBID/FACCAT/Pedagogia/Capes), na Escola Estadual de Ensino Estadual de 

Ensino Fundamental 27 de Maio, na cidade de Taquara. Identificamos a necessidade 

e o interesse de alunos e funcionários em reorganizar e repensar alguns dos espaços 

da escola, tornando-os mais lúdicos e atrativos para os alunos. Compreendemos a 

influência que o espaço físico exerce no desenvolvimento das crianças nas 

aprendizagens e nas relações que elas estabelecem neste espaço. Com isso, 

iniciamos um projeto pensando na estética, na transformação do espaço escolar, 

desenvolvendo atividades em momentos coletivos e de interação dentro e fora da sala 

de aula. Delineamos como objetivo principal oportunizar espaços de lazer, de 

ludicidade, agradáveis e atrativos, onde se possam construir aprendizagem mais 

significativas.  
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Introdução: 

Pensar a criança a alfabetização a ludicidade o ambiente escolar requer muito 

esforço e muita reflexão diante da atualidade. A escolha desse tema se deu através 

de muita conversa e reflexão das bolsistas que desenvolveram o PIBID na Escola 

Estadual de Ensino Fundamenta 27 de maio, na cidade de Taquara, realizado no ano 



 
 

de 2015 com a coordenadora de área Maria de Fátima Reszka, em parceria com a 

supervisora Rose Lamb Rodrigues.   

Segundo Ressler e Cavalcante (2013, p.11): 

A proposta do programa da Capes contempla o incentivo à formação de 

professores, a valorização do magistério, a elevação da qualidade das ações 

acadêmicas voltadas à formação de professores, a inserção dos licenciados 

no cotidiano de escolas de rede pública, a participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas articuladas com a realidade local da 

escola e o incentivo às escolas de educação básica nos processos formativos 

dos estudantes.Com sólida caminhada no ensino de graduação, em especial, 

no âmbito das licenciaturas, as Faculdades Integradas de Taquara, mantida 

pela Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste Faccat, integrou-se 

ao programa com o objetivo de realização de uma proposta de trabalho que 

visa à inserção do futuro professor na realidade escolar, tendo presente a 

articulação entre teoria e prática, além de contribuir para uma melhoria de 

qualidade da educação básica. 

Através das observações realizadas no ambiente escolar, identificamos a 

necessidade e o interesse de alunos, professores e funcionários em reorganizar e 

repensar alguns dos espaços da escola, tornando-os mais lúdicos e atrativos para os 

alunos, pois compreendemos a influência que o espaço físico exerce sobre o 

desenvolvimento das crianças nas aprendizagens e nas relações que elas 

estabelecem por meio deste espaço. 

Conforme percebemos através de nossa inserção na escola, as crianças 

constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras 

pessoas e com o meio em que vivem. Sabemos que os conhecimentos se constroem 

num intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. Percebemos que os 

alunos ainda são crianças e necessitam de espaços mais acolhedores e lúdicos. 

Planejamos uma transformação dos espaços escolares, baseada nas 

observações realizadas na escola. Corroborando Vianna (2003), diz que a observação 

no meio educacional cria vínculos entre o pesquisador e a unidade escolar. Em sala 

de aula ajuda a desenvolver estratégias no processo de ensino aprendizagem, onde 

a rotina escolar é quase sempre monótona e sem atrativos. 



 
 

A partir dessas constatações, desenvolvemos atividades inovadoras e 

momentos coletivos de interação dentro e fora da sala de aula, oportunizando a 

criação de espaços de lazer, com um envolvimento lúdico e bem mais atrativo, onde 

os alunos puderam construir com materiais recicláveis diversificados espaços, com o 

auxílio dos bolsistas. 

          Teberosky (2003), nos diz que os professores devem ser como guia deste 

processo de desenvolvimento da aprendizagem, pois possuem a responsabilidade de 

inovar, de criar um ambiente alfabetizador rico, com materiais apropriados, levando 

em conta o conhecimento prévio dos alunos, garantindo um trabalho contínuo e 

gradativo para o processo de aprendizagem. 

No primeiro momento foram realizadas observações na escola como um todo, 

nas salas de aula, no pátio e na área coberta. Foi constatado que poderíamos mudar 

vários ambientes deixando-os mais agradáveis. Foi elaborado um cronograma e as 

mudanças ocorreram de forma gradativa, onde cada acadêmica bolsista iniciou pela 

sua turma de atuação. 

Reorganizamos com os alunos os espaços das salas de aula, confeccionando 

murais, decorando as portas, refazendo as lixeiras, organizando os cantos da leitura, 

decorando as prateleiras, confeccionando móbiles, cartazes e criando jogos. No 

decorrer deste processo foi possível, além de organizar, conhecer melhor os materiais 

que se encontravam disponíveis nas salas de aula. Através dessas atividades 

estreitamos relações com alunos e professores das turmas atendidas, discutindo a 

melhor maneira de executar as melhorias no ambiente em questão, buscando exercer 

o protagonismo compartilhado. 



 
 

 

 

Ao decorarmos as portas das salas de aula, procuramos desenvolver a 

conscientização dos alunos quanto a importância de cuidarmos de nossa escola para 

mantê-la limpa, bonita e aconchegante.  

Na área externa e corredores repintamos jogos no chão, demarcamos a 

quadra, confeccionamos vários jardins suspensos e redecoramos os murais. Ao 

pintarmos novamente a quadra esportiva e o jogo de sapata incentivamos e 

reafirmamos a nossa aprovação destas brincadeiras, pois passamos a utilizar mais 

estes ambientes em nossos planejamentos diários. 



 
 

 

 

Nós, acadêmicas bolsistas, juntas com os alunos confeccionamos vários jogos 

com material de sucatas, para que os alunos utilizassem no momento do recreio ou 

em dias de chuva, como por exemplo os pés de lata, jogos de xadrez, cinco marias, 

jogos de memória e bingo. 



 
 

 

 

 

O trabalho de conscientização dos alunos em relação ao ambiente escolar e 

tudo que nele contem, é algo que deve ser lembrado e estimulado constantemente. 

Muitos de nossos alunos vivem em situação de vulnerabilidade, com pouco apoio e 

incentivo da sua família, encontrando, assim, somente na escola o estímulo para 

preservação e cuidado, tanto do material escolar, como consigo mesmo. 

Alguns destes materiais utilizados durante o processo, precisaram ser 

comprados, como tínhamos poucos recursos financeiros, decidimos em conjunto optar 

por uma rifa, onde cada uma contribuiria com a venda e arrecadação do dinheiro para 

as inovações nos ambientes. O tema escolhido para a rifa foi a Semana Farroupilha, 

e escolhemos como primeiro prêmio uma cesta de produtos coloniais, o segundo 

prêmio um Kit chimarrão (cuia, bomba, erva, térmica, pode de MDF pintado). Cada 

aluno recebeu uma cartela com dez números para vender, onde recebemos o apoio 

da comunidade escolar e tivemos um bom retorno. Mais uma vez os alunos 

participaram deste processo, sentindo-se parte integrante da escola, como 

protagonistas.  

 



 
 

CONCLUSÃO: 

  

Por meio deste estudo realizado no ano de 2015 na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental 27 de Maio no ambiente escolar, percebemos que as transformações 

realizadas, conseguiram fazer com que os alunos participassem mais das atividades, 

e ao chegarem na escola demonstravam felicidade perguntando o que fariam de novo, 

adoravam o dia do PIBID, pois a aula era diferente, cheia de alegria e ajudavam a 

cuidar da escola. 

Propomos que os alunos fizessem parte das transformações, eles se tornaram 

“agentes transformadores”, e não coadjuvantes como muitas vezes se encontram. 

Assim, constatamos que um ambiente mais bonito e lúdico com materiais reciclados 

do seu cotidiano, permite o aflorar das fantasias e uso da criatividade, criando 

situações problemas, inovando a cada dia e podendo tornar a aprendizagem dinâmica 

e divertida. 

Com as observações em sala de aula, podemos ver o quão árduo é o cotidiano 

de um professor com todas os problemas enfrentados, sendo entre eles a falta de 

motivação dos alunos, dos professores, dos funcionários, a falta de recursos 

materiais, a falta de planejamentos e de metas a serem cumpridas. 

Todos nós que participamos deste programa, percebemos o quanto foi 

importante para o nosso crescimento pessoal e profissional, pois estamos tendo 

contato direto com as crianças, ajudando a superar as dificuldades de aprendizagem, 

adquirindo conhecimento junto a gestão, enfim, convivendo e percebendo as 

competências necessárias para o ser professor junto ao cotidiano de uma escola 

estadual.  

Este projeto continua durante este ano de 2016, na mesma escola, pois as 

acadêmicas bolsistas seguem fazendo transformações e trazendo o lúdico para a sala 

de aula, envolvendo e rompendo paradigmas, promovendo o protagonismo 

compartilhado com os alunos, planejando, discutindo e refletindo as atividades a 

serem realizadas junto aos alunos. Notamos que os alunos chegam felizes sabendo 

das atividades diferentes que irão acontecer nesse dia. Em contrapartida, também 



 
 

ficamos felizes por chegar ao ambiente escolar e sermos recebidas pelos alunos de 

braços abertos para a construção do conhecimento. 
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