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APRESENTAÇÃO  

O Departamento da Diversidade/Coordenação 
da Educação do Campo elaborou a oficina “Eixos 
Temáticos e Área do Conhecimento no Plano 
de Trabalho Docente das Escolas das Ilhas do 
litoral” com o objetivo de auxiliar no planejamento 
dos professores, aliando os conteúdos das áreas do 
Conhecimento aos Eixos Temáticos de que trata a 
Proposta Pedagógica das Escolas das Ilhas, bem como 
contribuir com sugestões metodológicas para a prática 
docente.   

PROVIDÊNCIAS INICIAIS  
É importante que a equipe gestora, responsável pela 

organização desse momento de estudos, inteire-se, previamente, de todo 
o material, a fim de subsidiar as discussões e providencie: 

• sala com projetor multimídia;
• relação da “Compreensão da realidade” produzida no Formação em Ação do 1º 

semestre;
• Relação dos conteúdos do 4º bimestre de cada Área do Conhecimento; 
• Papel bobina (ou cartolina), lápis de cor, pincel atômico, giz de cera, lápis de cor, 

cola tenaz; 
• Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação do Campo.  

Período - manhã   
 O foco do trabalho dessa manhã é retomar o levantamento da “Compreensão da 

realidade” estudado e elaborado no Formação em Ação do 1º semestre, como foi orientado 
naquele momento. O objetivo agora é dar continuidade a esse elemento, aliando-o aos 
Eixos Temáticos e às Áreas do Conhecimento para a elaboração do Plano de Trabalho 
Docente. Ou seja, será a continuidade dos trabalhos e estudos realizados pelo Núcleo 
Regional de Educação de Paranaguá em relação à Proposta Pedagógica das Escolas das 
Ilhas do Litoral.   
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  Atividade I 
Mobilização - leitura do texto “O congresso de ratinhos” 

 Este texto, que se trata de uma fábula, e pode ser lido em grupo. Após a leitura, 
sugerimos levantar questionamentos acerca da “moral” que traz esse gênero textual. (slides) 

• Que relações podem ser feitas entre a história narrada e a atuação do professor 
em suas práticas pedagógicas? 

• O seu trabalho nas escolas das ilhas é desafiador? Por quê? 
• Você, professor, se identifica com as atitudes de algum ou de alguns personagens? 
• Que impacto pode ter uma comunidade que coloca em prática suas ideias em 

benefício de todos? Essa é uma metáfora que pode ser aplicada à comunidade 
escolar?  

O trecho a seguir do escritor Paulo Freire, retirado das Diretrizes Estaduais da 
Educação do Campo, disponível nos slides, tem relação com a fábula e aprofundam as 
discussões fazendo uma “ponte” com o fazer pedagógico.  

“Não posso investigar o pensar dos outros, referindo ao mundo, se não penso. Mas 
não penso automaticamente, se os outros também não pensam. Simplesmente, 
não posso pensar pelos outros, nem para os outros. A investigação do pensar do 
povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. 
E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, que 
ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir ideias, mas 
de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação.” ( FREIRE, P. 
Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.) 

Seguem sugestões para o levantamento das discussões com os educadores 
direcionando para a compreensão da realidade, eixos temáticos e área do conhecimento. 
(slides) 

• Há relação entre a fábula e trecho de Paulo Freire? Em quais aspectos? 
• Você pensa a sua prática pedagógica juntamente com seus educandos a partir da 

realidade deles? 
Refletir com o grupo (slides): Por que partimos da realidade para trabalharmos com 

nossos educandos?  

Sugestões para a discussão 

• Para trabalhar com a realidade humana;  
• Tomar consciência da realidade, compreendendo o meio em que vivemos para  a 

partir dela, ampliarmos nossos horizontes.  
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Observe os trechos das Diretrizes Curriculares do Estado nos slides:  

“Os saberes escolares localizam-se em dois planos: os saberes da experiência 
trazidos pelos alunos. Os saberes da experiência trazidos pelos professores, 
somados aos específicos de cada área do conhecimento e aos gerais.” 
(DIRETRIZES, p. 37 e 38, 2006)  

Sugestões para a discussão

Que elementos da cultura dos povos das ilhas devem estar presentes nas áreas do 
conhecimento para que compreendam mundo em que vivem?  

Dessa forma, partindo do resgate da compreensão da realidade, começamos a 
repensar a prática pedagógica:   

“Encaminhamentos metodológicos são alternativas do processo de apropriação 
e construção de conhecimentos gerais, pedagógicos e de cada área. Referem-
se à valorização do ser humano que está diretamente no ambiente em sala de 
aula; à valorização dos saberes da experiência; a uma educação que supere a 
dimensão apenas enciclopédia e valorize a prática social dos envolvidos no ato 
pedagógico.” (DIRETRIZES, p. 30, 2006)  

Atividade II 
Dinâmica “Mar”– preparação para elaboração do Plano de Trabalho Docente 

 Divida os participantes em grupos por área do conhecimento e entregue a eles os 
conteúdos do 4º bimestre de cada área do conhecimento e a tabela da Compreensão da 
Realidade. A sugestão é fazer um “recorte do mar” por meio de um desenho, contendo 
elementos locais que representem as práticas pedagógicas. Antes, porém, é necessário, 
mais uma vez, que os professores reflitam:  

 Quais são os conceitos dessa área do conhecimento que ajudam na compreensão da 
minha realidade ou vice-versa? 

• Barco: conteúdos estruturantes da área do conhecimento; 
• Ilha: item de um eixo temático da compreensão da realidade; 
• Ondas do mar: aspectos da compreensão da realidade escolhida*; 
• Peixes, golfinhos, tubarões, etc.: conteúdos do 4º bimestre. 

*São as particularidades de cada elemento da “Tabela da compreensão da realidade”, ou seja, que 
aspectos podem ser trabalhados em cada eixo, de acordo com os conteúdos selecionados? Exemplo: 
Eixo temático: Territórios, natureza, poder e políticas: Poluição marinha; Aspectos desta compreensão 
da realidade: óleo dos navios no mar; resíduos domésticos depositados nas ilhas; dejetos dos rios que 
desembocam no mar, etc. 
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Veja, no anexo I, uma representação desta imagem que queremos montar (slides). 
É importante que cada grupo realize sua interpretação de modo que todos os elementos 
estejam ligados por um movimento contínuo, mas não cíclico. Ou seja, os conteúdos 
(estruturantes, básicos e específicos) devem estar ligados aos eixos e aos seus aspectos, 
mas no planejamento precisam ultrapassar essa “ilha” e ir em direção ao “mar aberto”.  

Cada grupo deverá apresentar a dinâmica elaborada aos demais educadores. 

Período Tarde 
Atividade III 
Elaboração do Plano de Trabalho Docente - PTD 

Continuando com os mesmos grupos do período da manhã, o momento agora é de 
transpor o desenho do “mar” para o PTD, no anexo II e com a inserção do item “aspectos 
da compreensão da realidade”, conforme fazem os educadores das escolas das ilhas. É 
importante que os encaminhamentos metodológicos sejam descritos minuciosamente em 
cada aula. 

Encerramento 
 Pedimos que a Dinâmica “Mar” seja registrada por meio de fotos e/ou vídeos e 

encaminhados ao DEDI/CEC pela técnica do NRE, bem como os PTDs elaborados 
na parte da tarde. Sugerimos que as dúvidas e o aperfeiçoamento dos PTDs sejam feitos 
durante o IX Interilhas com o NRE. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas que 
possam surgir.
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