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1- Competências 

Gestão das Aprendizagens 

• Garantir o funcionamento pleno da escola como organização social, com o foco na formação de estudantes e 
promoção de sua aprendizagem, mediante o respeito e aplicação das determinações nacionais, estaduais e locais, 
em todas as suas ações e práticas educacionais. 

• Reconhecer a singularidade como marca dos sujeitos, mobilizando esforços no sentido proporcionar experiências 
pedagógicas que também estejam atentas as demandas individuais, capazes de fomentar as potencialidades e 
garantir condições para que as limitações discentes sejam superadas. 

•	 Promover	a	continua	reflexão	sobre	o	trabalho	desenvolvido	nas	salas	de	aula,	assumindo	o	compromisso	com	a	
otimização do tempo pedagógico e a utilização dos resultados obtidos nas avaliações na tomada de decisões. 

Gestão do Ambiente Relacional  

•	 Desenvolver	mecanismos	de	integração/articulação	entre	os	profissionais,	orientando	o	planejamento	e	execução	
de práticas capazes de impactar, positivamente, na formação integral do estudantes. 

•	 Comprometer-se	com	o	fim	da	cultura	do	fracasso	na	escola,	de	modo	que	todos	os	estudantes	sejam	reconheci-
dos como sujeitos com potencial para aprender. 

2- Introdução

A linha metodológica adotada para este programa de formação concentra-se na necessidade de busca permanente pelo 
melhor	das	pessoas	e	processos.	Um	pressuposto	que	orienta	o	olhar	e	a	reflexão	dos	participantes	para	busca	coletiva	
de alternativas, com vigor para que a escola consiga cumprir o seu papel: promover o direito à aprendizagem de todos e 
todas. 

Um caminho que, mesmo considerando todos problemas que são relatados em momentos formativos como este, opta 
pela construção de um discurso positivo, centrado na corresponsabilidade e possibilidades de fazermos, de forma indivi-
dual e coletiva, mais e melhor nos espaços de aprendizagem. 

Nesse contexto, a Investigação Apreciativa é uma proposta com trajetória e resultados validados em outros ambientes 
produtivos e que encontra espaço no cenário educacional, exatamente por contribuir para construção de novos discursos e 
formas de agir, a partir de seus princípios e etapas constituintes. 

Vamos descobrir, sonhar (resgatando o sentido da utopia), projetar e alcançar, considerando como tema gerador, para este 
momento, a necessidade da escola mobilizar-se para garantir o direito de todos os estudantes aprenderem na idade certa. 
Um	desafio	que	exige	a	compreensão	e	respeito	às	singularidades,	fortalecimento	do	trabalho	integrado,	valorização	da	
avaliação e seus resultados e a busca por alterativas colegiadas. 

	A	ideia	do	desafio	concentra-se	na	necessidade	de	estimular	o	engajamento	de	todos	os	atores	da	comunidade	escolar	
em ações que consigam impactar de forma direta na sala de aula e garantam trajetórias escolares mais regulares para os 
discentes. 
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3- Caso / Desafio

Dona Marlene caminhava tranquila em direção à escola, aliando a necessidade de fazer alguma atividade física em sua 
rotina à relativa proximidade entre sua casa e o seu local de trabalho, quando foi alcançada pelo pai do Cauã. 

-		 Bom	dia,	diretora!	Disse	o	senhor,	com	a	pressa	habitual	que	os	pais	têm	ao	trazerem	seus	filhos	para	a	escola.	

-		 Faz	alguns	dias	que	minha	esposa	tenta	vir	à	escola,	para	conversar	sobre	nosso	filho,	mas	não	consegue	porque	o	seu	
patrão é linha dura e só libera em caso de doença. Então, ela pediu para que eu entregasse este bilhete. 

Dona Marlene, já quase alcançando o portão da escola, com uma mão pegou bilhete e com a outra tratou de abrir a porta 
para	pequeno	Cauã	entrasse.	Fazia	tempo	que	não	recebia	nenhum	bilhete.	Afinal,	cartas	e	bilhetes	foram,	em	certa	medi-
da, massacrados pelas alternativas digitais. Despediu-se dizendo ao pai que assim que lesse, retornaria o contato, ligando 
ou mandando uma mensagem para o celular.

Em meio a agitação de uma escola que desperta, o primeiro turno é sempre mais barulhento e agitado, a gestora colocou 
o bilhete sobre sua mesa e seguiu para o rito cotidiano: abrir salas, checar o cardápio com as merendeiras, recepcionar 
professores e estudantes e, claro analisar os documentos que a Secretaria de Educação, manda aos montes.  Sim, mas e 
o bilhete da mãe do Cauã? Foi aberto, quando Dona Marlene conseguiu sentar e tomar meio copo d’agua com seu remédio 
para labirintite. 

Dona Marlene,  Bom dia! 

Resolvi escrever, porque não consigo ir até à escola e não me senti à vontade para falar no grupo das mães no wastapp. Como 
a senhora sabe, o Cauã não é nenhum anjo... E do mesmo jeito que dá dor de cabeça na escola, dá também em casa quando o 
assunto é aprender.

Não sei mais o que devo fazer! Ele está no terceiro ano pela segunda vez e, apesar de tirar tudo bonitinho do quadro, não con-
segue ler de jeito nenhum. As palavras saem partidas e quando o menino chega ao final da frase, não entende nada. 

Sei que a professora Mônica é uma boa pessoa, mas vejo que até as atividades que ela passa são as mesmas do ano passado. 
Já levei pra oculista, psicólogo... E nada! 

Peço sua ajuda! Não quero ver meu filho reprovado de novo.

Adriana, mãe de Cauã do terceiro ano B, da manhã. 

A mensagem a certou em cheio o coração de educadora de Dona Marlene. Até porque não é muito comum nos dias de 
hoje, pais tão preocupados com o que acontece na escola. No bilhete havia  um pedido de ajuda, sem preocupação em 
apontar culpados, como deveria ser sempre quando o assunto é a educação de crianças. Dona Marlene tratou de ligar a 
“sirene pedagógica” e correu para a sala da Coordenação. 

- Realmente Mônica inova muito pouco  e tenho a impressão de que também lhe falta alguns atributos técnicos para o 
trabalho	com	turmas	com	perfis	tão	variados,	como	é	o	terceiro	ano	B.	Essa	foi	a	constatação	de	Karla,	depois	que	tomou	
conhecimento sobre o que teria levado Dona Marlene a sua sala. 

O que fazer quando os alunos não aprendem? Quais são os nossos estudantes que não estão aprendendo? Por que eles 
não aprendem? Essas são perguntas que deveriam o ocupar o lugar dos recorrentes jogos de transferência de responsa-
bilidade quando procuramos discutir os problemas escolares. A escola gasta muito mais tempo procurando responsáveis 
pelo o insucesso de seus sujeitos do que buscando alternativas para superar suas limitações. 

A Coordenadora Pedagógica, sensata e com ideias valiosas, lançou para a Dona Marlene a proposta de estender a “ava-
liação	fluência	de	leitura”	para	todas	as	turmas	dos	anos	iniciais.	A	estratégia	visava	reproduzir	uma	prática	avaliativa	
capaz de ampliar o conhecimento sobre os estágios de aprendizagem individuais e complementar, de forma qualitativa, as 
informações geradas pelas avaliações externas. A iniciativa precisava da mobilização de todos os professores, um esforço 
formativo também coletivo e compromisso com o desenvolvimento de novas estratégias didáticas. 

A gestora, que sempre ressaltou a importância da Dimensão Pedagógica para o sucesso da escola, topou a empreitada. 
Dona Marlene também via nesse tipo de avaliação a possibilidade de mapear os estudantes de acordo com seu nível de 
leitura	(	não	leitores,	leitores	de	sílabas,	de	frases,	leitor	sem	fluência	e	fluente).	Quanto	mais	informações	temos	sobre	o	
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desempenho	individual	dos	nossos	estudantes,	maiores	são	as	chances	de	qualificarmos	o	trabalho	realizado	em	sala.	

A	ideia	foi	socializada,	um	plano	de	ação	foi	construído,	professoras	participaram	de	atividades	de	formação	específica	e	a	
primeira edição da avaliação foi um sucesso. Quase noventa e cinco por cento dos alunos foram envolvidos. Os resultados 
mostraram que muitos estudantes, assim como Cauã, não dominavam competências que permitissem a leitura de textos. 
Os casos mais críticos concentravam-se nas turmas dos segundos e terceiros anos.

A iniciativa além de articular toda escola, professores e equipe gestora, teve um alto impacto na percepção individual dos 
docentes	sobre	os	níveis	de	aprendizagem	de	cada	aluno.	Uma	leitura	dificilmente	alcançada	a	partir	dos	dados	das	avalia-
ções externas, que mesmo sendo valiosos não contemplam a dimensão qualitativa. 

A coordenadora pedagógica tratou de ampliar o potencial da estratégia, cruzando as informações obtidas com dados 
relacionados à frequência, trajetória dos estudantes, distorção idade/ano e a participação das famílias no acompanha-
mento escolar. Agora que a escola tinha um diagnóstico preciso, Dona Marlene pode colocar em pauta a segunda parte da 
proposta	de	intervenção.	Afinal,	a	gente	avalia	para	melhorar	nossa	capacidade	de	decidir	e	intervir	na	realidade.	

Nos	momentos	de	formação	coletiva	e	nas	horas	destinadas	ao	estudo	individual	de	professores,	a	escola	intensificou	as	
discussões	sobre	as	alternativas	metodológicas	para	o	trabalho	com	as	turmas	marcadas	pela	heterogeneidade	de	perfis	
de	aprendizagem.	Karla	apresentou	uma	série	de	sequências	didáticas,	com	foco	na	alfabetização	e	letramento	e	reforçou	
a necessidade de construção coletiva de uma rotina escolar em que o tempo pedagógico fosse devidamente aproveitado. 

Evidente que é muito difícil, especialmente em nossos dias, ter todos os que fazem a escola engajados em iniciativas como 
essa natureza. Mas algo de especial aconteceu após a estratégia de avaliação em leitura. Dona Marlene percebia o envol-
vimento	docente	e	reconhecia	a	capacidade	de	mobilização	de	Karla	que,	por	sua	vez,	apoiava-se	em	professoras	como	Si-
mone,	uma	daquelas	figuras	experientes,	de	bom	coração	e	que	estava	sempre	disposta	a	socializar	experiências	e	ajudar	
aos colegas. Não era apenas pelo Cauã, mas por todos os estudantes que, apesar de terem acesso e permanecerem na 
escola, têm o seu direito à aprendizagem negado. 

Das reuniões, momentos de estudo e das discussões pedagógicas na hora do cafezinho, foram também recolhidas suges-
tões e recomendações valiosas sobre o que poderia ser feito, para além da sala de aula, com foco na melhoria da aprendi-
zagem. Um dos maiores problemas da comunidade, localizada em área de vulnerabilidade social, era o baixo nível de parti-
cipação das famílias na rotina da escola e os elevados níveis de absenteísmo, especialmente nos dois primeiros anos. 

A	gestão	da	escola	comprometeu-se	em	realizar	ações	para	aproximar	mais	as	famílias	e	qualificar	a	participação	da	co-
munidade. Dona Marlene e o seu vice gestor, professor Mauro, articularam o Conselho Escolar, a Associação de Moradores, 
o Conselheiro Tutelar da área e a Secretaria de Educação. As ações partiriam da escola, mas o grupo tinha plena convicção 
de	que,	para	superar	essas	dificuldades,	precisaria	de	articulação	e	compartilhamento	de	responsabilidade	com	outras	
instâncias. 

O trabalho seguiu ao longo de todo ano e os resultados, produzidos pelos instrumentos de avaliação interna e externa, 
reforçavam a convicção de o caminho escolhido pelo o grupo foi certeiro. Houve redução do número de faltas, estudantes 
mais	interessados	e	participativos,	família	mais	presente	e	um	clima	de	solidariedade	entre	os	profissionais.	

Dona	Marlene	e	Karla	estavam	prontas	para	ir	embora,	depois	da	última	etapa	do	Conselho	de	Classe	do	quarto	Bimes-
tre, quando o porteiro da escola disse que a avó de um aluno insistia para ter dois dedos de prosa com a gestão. Mesmo 
mortas de cansaço, - Só quem faz Conselhos de Classe no quarto bimestre vai ter a dimensão precisa de como as duas se 
encontravam – elas permitiram que a senhorinha entrasse. Era Dona Tereza, avó de Cauã, que ao entrar na sala foi colocan-
do sobre a mesa os dois pacotes que trazia com cuidado e, sem cerimônia, disparou:

-	Dona	Marlene	e	professora	Karla,	vim	agradecer	em	nome	da	minha	filha	pelo	que	vocês	fizeram	pelo	Cauã.	Mesmo	que	
ele não passe de ano, dá gosto de ver como ele está. Como a Adriana trabalha e chega tarde, sou eu que ajudo nas tarefas. 
O menino deu uma disparada que faz gosto. Está lendo tudo! 

A alegria era um sentimento compartilhado por todos que estavam naquela sala e Dona Tereza completou: 

- Não podia deixar de agradecer. Fiz esses bolos com recheio de goiabada, minha especialidade, e trouxe um para a senho-
ra, Dona Marlene, e outro para a professora Mônica. 

Dona Marlene agradeceu e pediu que a avó do Cauã fosse até a sala do terceiro ano B, entregar pessoalmente o bolo a 
professora, que ainda estava na escola fechando o diário. Aquele pequeno gesto de reconhecimento e gratidão enchia o 
trabalho pedagógico de mais sentido.  Como boa gestora e com senso de justiça apurado, tratou de dividir seu bolo com 
Karla.	Afinal,	as	conquistas	merecem	ser	celebradas	e	compartilhadas.	
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4- Premissas 

• Compreensão de que há necessidade de revisão das práticas escolares e do desenvolvimento de estratégias comprome-
tidas com o sucesso discente e consequente redução dos níveis de reprovação escolar.  

• Reconhecimento de que as turmas são marcadas pela heterogeneidade e de que também precisamos nos mobilizar 
para garantir o atendimento das demandas individuais. 

• Valorização e socialização das experiências bem sucedidas no ambiente escolar. 

•	 Compromisso	com	criação	de	espaços	de	diálogo	com	a	comunidade	escolar	e	mecanismos	para	qualificação	da	parti-
cipação dos atores sociais. 

Premissas	conectadas	ao	nosso	desafio:	

Premissas Experimental Premissa conceitual

Dona Marlene aposta no potencial do seu grupo e 
reconhece a importância da dimensão pedagógica na 
gestão da escola. Como gestora experiente, valoriza 
os movimentos e iniciativas do grupo e está sempre 
disposta a ampliar os canais de diálogo e participação 
para todos que integram a comunidade escolar. 

Dimensão pedagógica 
Articulação e integração comunitária
Inovação e renovação das práticas escolares

Karla	desempenha	seu	papel	com	maestria.	Além	das	
boas ideias, sua capacidade técnica e habilidade em 
coordenar processos pedagógicos fazem a diferença 
na escola, com repercussões positivas nos processos 
de ensino e aprendizagem.

Compromisso coletivo com Aprendizagem
Formação continuada 
Alfabetização e letramento

Professora Simone, além da sua experiência e com-
promisso	com	o	que	faz,	é	uma	profissional	que	está	
sempre disposta a contribuir com o trabalho coletivo. 
As atividades que desenvolve com sua turma são 
recrutadas sempre pelos colegas.

Eficiência	pedagógica
Socialização de experiências
Práticas integradas 
Empatia

Cauã é um menino esperto, empático e cheio de vida, 
no entanto sua trajetória escolar é marcada pela 
reprovação e consequente retenção no terceiro ano do 
Ensino	Fundamental.	Seu	desafio	é	aprender	a	ler,	para	
seguir com seus coleguinhas de turma e não repetir 
mais de ano.

Não aprendizagem
Fracasso escolar 
Superação 

Dona Tereza, vó dedicada e que, em função da ausên-
cia dos pais, cumpre a missão de acompanhar a vida 
escolar do neto Cauã. Sempre que a saúde permite, 
participa das atividades da escola e ajuda nas tarefas 
e controle do tempo que o garoto dedica ao futebol.

Educação 
Participação familiar 
Engajamento 
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5- Atividades Propostas

5.1 – Tematização 

 Vamos formar duplas de trabalho! Nesta etapa, nosso foco está na conexão entre os personagens e movimentos des-
critos no caso e realidade das escolas representadas pelos integrantes do grupo de formação. Sem esquecer de que 
todo direcionamento e produção devem considerar os princípios da Investigação Apreciativa.  

1- Preencham o quadro a seguir com fatores vinculados à realidade de suas escolas, com potencial para impactar posi-
tivamente na aprendizagem das estudantes.

Fatores Endógenos Fatores Exógenos

2-	 Sabemos	que	o	maior	desafio	da	escola	contemporânea	é	de	ressignificar	as	práticas	pedagógicas	e	mobilizar	o	seu	
conjunto	de	profissionais	para	o	trabalho	integrado,	com	foco	na	aprendizagem.	Precisamos	assumir	também	que	
existem muitos exemplos valiosos de atuação docente e que, se conseguíssemos fortalecer a conexão entre profes-
sores, ampliaríamos as possibilidades de superação de problemas como desinteresse discente, evasão e reprovação 
escolar. 

	 A	partir	dos	perfis	das	professoras	Mônica	e	Simone,	traçados	no	texto,	estabeleça	estratégias	capazes	de	potencia-
lizar as trocas e o apoio entre docentes no ambiente escolar. 

ESTRATÉGIA 01 - 

ESTRATÉGIA 02 - 

ESTRATÉGIA 03 - 
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5.2 – Ampliando a discussão 

 Vamos formar grupos e produzir uma discussão mais abrangente sobre o que pode ser feito no chão da escola para 
que o direito à aprendizagem no tempo certo seja garantindo, respeitando as singularidades dos sujeitos:

1- Partindo do pressuposto de que a tarefa educativa é compartilhada entre as diferentes instâncias sociais e que a 
aprendizagem depende dos níveis de articulação entre as mesmas, estabeleça perfis de atuação para cada um dos 
segmentos descritos a seguir:

ESCOLA FAMÍLIA PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL

5.2 – Socialização 

 As atividades de formação continuada, desenvolvidas no contexto das redes de ensino, permitem o intercâmbio de expe-
riências e a análise colegiada de aspectos que interferem na dinâmica das diferentes unidades de ensino. Essa dinâmica 
é fundamental para que, respeitando-se as especificidades de cada escola, sejam pensadas alternativas aplicáveis às 
diferentes realidades, mas em uma perspectiva integrada. 

 O exercício proposto para esta etapa do nosso momento formativo, em que saímos do contexto das duplas e formamos 
grupos mais diversos, consiste em construirmos estratégias ampliadas, voltadas para a mitigação/resolução dos seguin-
tes problemas:

ELEVADOS NÍVEIS DE ABSENTEÍSMO - 
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EVASÃO ESCOLAR - 

REPROVAÇÃO ESCOLAR - 

POUCA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ROTINA ESCOLAR - 

	 Construídas	as	alternativas,	seguimos	com	a	apresentação	das	ideias	e	análise	coletiva	da	produção,	com	foco	no	que	
poderia ser instituído na Rede de Ensino como ação ou política pública.

6- Diário de Bordo 

 Para	preencher	o	nosso	Diário	de	Bordo,	leve	em	consideração	o	conjunto	das	discussões	e	atividades	realizadas	durante	o	
desenvolvimento	do	desafio.	Este	espaço	foi	pensado	para	que	seus	registros	tomem	forma	e	estimulem	a	auto	avaliação.

	 Conceitos	aplicados	-	definições	(ver	glossário)

 O que eu sabia?

 O que eu aprendi?

 Outros registros
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7- Aonde vamos? 

 Toda	estrutura	desta	atividade	conspira	para	que	os	participantes	reflitam	sobre	alternativas	para	melhoria	dos	processos	
educacionais,	aplicáveis	a	cada	uma	das	escolas	representadas.	Um	exercício	que	direciona	a	busca	pelos	potenciais	indi-
viduais	e	coletivos,	foca	na	superação	das	limitações	e	estimula	a	projeção	altas	expectativas	para	o	trabalho	desenvolvido	
na escola. 

	 Para	concluirmos	esta	etapa,	sugerimos	que	cada	gestor	reflita	sobre	as	possibilidades	de	resolução	de	problemas,	apre-
sentadas na etapa de socialização dos grupos de trabalho, e indique uma, para cada dimensão considerada, totalmente 
aplicável	em	sua	realidade.		

8- Ampliando horizontes

8.1 Sites

 https://portalidea.org.br 

	 https://avaliacaofluencia.caeddigital.net

8.2 Vídeos 

 http://portal.mec.gov.br/busca-geral/222-noticias/537011943/41701-professora-destaca-que-novos-metodos-de-ensino-
-podem-garantir-boa-alfabetizacao-a-criancas 

 https://www.observatoriodopne.org.br/conteudos/videos

9- Conceitos mobilizados 

 Alfabetização -  Segundo Magda Soares, a alfabetização, além de representar fonemas (sons) em grafemas (letras), 
no caso da escrita e representar os grafemas (letras) em fonemas (sons), no caso da leitura, os aprendizes, sejam eles 
crianças	ou	adultos,	precisam,	para	além	da	simples	codificação/decodificação	de	símbolos	e	caracteres,	passar	por	um	
processo	de	“compreensão/expressão	de	significados	do	código	escrito”.

 Letramento - Estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita; 
Condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita.

 Avaliação de fluência em leitura -   É um processo avaliativo que se concentra na capacidade do estudante reproduzir 
oralmente uma sequência de palavras escritas em um texto. São considerados como parâmetros de análise a precisão, 
rapidez e automaticidade no reconhecimento de cada palavra. Qualidade social da educação - 
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