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RESUMO. O presente artigo foi elaborado a partir da necessidade de conhecer a proposta do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC) referente a não retenção de alunos do 2º para o 3º ano do ensino fundamental de nove 
anos conforme resolução nº. 07 de 14 de dezembro de 2010. A partir de tal necessidade foi construído um 

projeto com a finalidade de oportunizar formação continuada aos educadores, através de espaço para estudos e 

reflexões, e assim construir uma nova proposta pedagógica. Buscou-se elencar assuntos que dessem conta dessa 

nova exigência visando qualificar a práxis pedagógica dos educadores. As mídias (blog e jornal) tiveram papel 

importante como meio de propagar e difundir os conhecimentos, além de desencadear reflexões sobre a 

importância desses recursos na ação docente. A construção e utilização das mídias (blog e jornal) está sendo um 

diferencial dos demais cursos, pois oportunizaram aos professores contato com essas ferramentas tecnológicas 

com aliada ao processo ensino aprendizagem. Foi possível perceber o quanto o blog e o jornal contribuem para a 

formação continuada dos professores. A realização da pesquisa de campo teve como abordagem metodológica a 

pesquisa-ação, a qual foi realizada junto ao grupo de Diretores, Coordenadores e Professores do 1º, 2º e 3º anos, 

no ano de 2012 (Piratini/RS). Após a realização do trabalho, constatou-se que as mídias articularam  os 

conhecimentos, permitindo aos professores interação, além de ampliar as possibilidades de construção da 
proposta pedagógica. 
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Introdução 

 O presente artigo tem como tema “Formação continuada de professores: construindo 

uma proposta curricular, tendo as mídias como aliadas”, tendo surgido diante da exigência da 

legislação (MEC), conforme resolução nº. 07 de 14 de dezembro de 2010, do Conselho 

Nacional de Educação, a que faz referência a não retenção de alunos nos três primeiros anos 

do ensino fundamental de nove anos, que propõe aos municípios a implantação de tal 

proposta. Necessário se faz falar um pouco sobre o contexto educacional do município de 

Piratini, a fim de compreender a realidade educacional e que ações necessitariam ser adotadas 

em decorrência de tal exigência da legislação. Os professores municipais possuem um Plano 

de Carreira que destina 20% (vinte por cento) da carga horária dos professores reservadas 

para horas de atividades, sendo que uma parcela é utilizada para formação continuada. A 
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proposta de formação continuada da SME de Piratini é que, ocorram dois encontros mensais, 

assim, um fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação e outro sob a responsabilidade da 

escola.  Os encontros da SME acontecem por grupos de professores desde 2010. Os temas 

abordados sempre foram pertinentes aos interesses dos grupos.  

No ano de 2011 surgiu a necessidade de discutir a legislação correlacionada a não 

retenção dos alunos e também buscar conhecer a realidade educacional das escolas da rede 

municipal de Piratini sobre o que pensam os educadores a respeito de tal proposição.  Foram 

oportunizados aos Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores espaços para 

discussão nas reuniões de Formação Continuada. A pesquisa foi realizada no ano de 2011, de 

forma qualificativa, com questões aberta ao referido grupo, sendo oportunizada aos 

educadores ampla discussão a respeito do assunto considerando o que cada um pensa numa 

perspectiva de melhoria da qualidade da educação, bem como o que seria necessário para a 

implantação da referida proposta e se os municípios seriam obrigados a adotar tal 

determinação. Os questionamentos foram lançados aos grupos de docentes, que se reuniram 

nos horários destinados a formação continuada, sendo registradas as conclusões em um 

documento constando as assinaturas dos membros.  

A partir das constatações evidenciadas nos ano de 2011, foi possível perceber a 

necessidade urgente de realizar formação continuada e permanente sobre temas envolvendo 

tal assunto, a fim de construir um currículo com uma proposta pedagógica que atendesse as 

necessidades dos educandos. Nascendo então, o objetivo e tema para formação de 2012. 

Através do conhecimento da realidade foi possível perceber a necessidade de prever 

um conjunto de ações para a execução e implementação de tal proposta, bem como considerar 

a importância da experiência de cada escola, seu alunado, corpo docente e contexto sócio-

cultural, pois tais mudanças de forte caráter pedagógico pressupõem alterações bem mais 

profundas do que apenas organização curricular nos três anos iniciais em um único bloco sem 

interrupções e que demanda tempo para preparação e capacitação de professores, bem como 

para reformulação da proposta pedagógica da escola com a participação da comunidade 

escolar. As mudanças advindas das determinações legais propõem uma nova forma de 

organizar o currículo escolar trazendo mudanças na estrutura curricular. No seu artigo 30 º, 

inciso III e parágrafo primeiro da resolução nº. 07 de 14 de dezembro de 2010, do Conselho 

Nacional de Educação consta que a escola, mesmo em regime seriado, deve considerar os três 

primeiros anos do ensino fundamental como se fosse um único bloco ou ciclo sem 

interrupção. Isso significa que não deve haver nesse início de Ensino Fundamental a retenção, 

privilegiando a alfabetização e o letramento, além das diversas formas de expressão. 
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O art. 30 (...) 

III- a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo 
de alfabetização e os prejuízos que a repetências podem causar no ensino 

fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o 

segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 

Parágrafo 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três 

anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo 

sequêncial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, 

imprescindíveis para prosseguimento dos estudos (RESOLUÇÃO nº. 07 de 14 de 

dezembro de 2010, do CNE). 

 
 

  

 Diante de tal exigência constatou-se que os professores não estão preparados e não 

sabem como trabalhar essa nova proposta de não retenção do 2º para o 3º ano do ensino 

fundamental.  Eles só conhecem a organização curricular seriada, sendo que nesta nova 

proposta será imperioso conhecer outras modelos como Progressão Continuada e Ciclos, mas 

para isso será preciso oferecer estudos sobre temas pertinentes a esses assuntos e construir 

uma nova proposta pedagógica através de formação continuada que se efetivou/efetiva no ano 

de 2012. Tendo sido elaborado um projeto, que foi apresentado ao Observatório do Campo da 

UFPEL, que se tornou parceira da SME de Piratini, aceitando o desafio de conjuntamente 

construir uma proposta pedagógica que atendesse/atenda essa nova realidade e que 

contribuísse para uma educação de qualidade. Portanto, em 2012, se deu inicio a formação 

continuada com o propósito de construir tal proposta, sendo essa, uma proposta inovadora 

para os educadores deste município, mas o mais importante é que se efetiva a muitas mãos, 

construída coletivamente e por pessoas motivadas e comprometidas. 

 Considerando que os professores ainda não sabem como trabalhar nesta nova 

perspectiva de não retenção, e que o município de Piratini possui 14 escolas, sendo que, 11 de 

ensino fundamental, e que dessas, 09 estão situadas na zona rural, sendo uma rururbana e 

outra situada na periferia da cidade, portanto, se torna imperioso partir da realidade dessas 

escolas, conhecer a comunidade escolar, do que vivem, como se relacionam, como brincam as 

crianças, quais as festas, credos, dificuldades, possibilidades e potencialidades de cada 

comunidade, ou seja, partir da realidade local, do entorno escolar. Outro aspecto importante é 

que Piratini é caracterizado por ser um município de tendência agropecuária, possuindo 14 

assentamentos e três quilombos reconhecidos e registrados, além de ter uma das escolas 

situada em Pólo Madeireiro, portanto, quase todas as escolas de Piratini estão localizadas no 
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campo, sendo importante construir uma proposta pedagógica que considere a realidade do 

Campo. 

Na atualidade brasileira, a Educação do Campo pode ser identificada como uma das 

propostas educativas que resgata elementos importantes da concepção de educação 

popular e, ao mesmo tempo, os ressignifica, atualiza e avança nas formulações e 

práticas direcionadas a um público especifico (PALUDO, 2012, p.283 ). 

 

 Portanto, há de se considerar a realidade desses alunos provenientes de famílias do 

campo ao qualificar os professores na busca da nova proposta curricular. 

 Ponderando, também, que vivemos um momento impar de transição em que as 

tecnologias permeiam a sociedade trazendo mudanças profundas no modo de ser, pensar, 

viver e conviver dos sujeitos, assim sendo, serão tratadas questões referentes a esses temas. 

Tendo sido escolhido às mídias (blog e jornal) por ser um importante meio de propagar os 

conhecimentos e ao mesmo tempo conscientizar os educadores da importância desses meios 

de comunicação vivenciando na prática as possibilidade e vantagens dessas ferramentas 

tecnológicas, desenvolvendo dessa forma a consciência critica dos professores sobre a 

importância dessas ferramentas na práxis escolar e supondo-se que os professores não detém 

conhecimento técnico referente à elaboração e funcionalidade das referidas tecnologias, 

desconhecendo a aplicabilidade em questões pedagógicas. Diante de tais suposições a 

pesquisa-ação oportunizará conhecer a realidade e novas possibilidades, contribuindo para a 

construção de uma nova proposta pedagógica através da formação continuada dos 

professores, além de qualificá-los quanto ao uso das mídias (blog e jornal). 

 Nesse processo formativo foram/estão sendo proporcionados, aos professores 

encontros mensais de março a novembro de 2012, com temas voltados às necessidades e 

anseios do momento, bem como oficinas para construção de blog e jornal. 

  O blog e o jornal têm função inédita, pois nunca foram utilizados conjugados aos 

encontros dos professores. Eles oportunizaram difundir os conhecimentos num patamar mais 

elevado, em que todos terão acesso. 

 

1 Formação dos professores 

 A formação continuada é um tema atual ao mesmo tempo antigo, sendo uma 

necessidade em todos os tempos e épocas.   

[..] educação deve ser sempre continuada, permanente, ou não é  educação. Defende 

a existência de práticas educacionais que permitam aos educadores e alunos 

trabalharem as mudanças necessárias para a construção de uma sociedade no qual o 

capital não explore mais o tempo de lazer, pois as classes dominantes impõem uma 
educação para o trabalho alienante, com o objetivo de manter o homem dominado. 
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Já a educação libertadora teria a função transformar o trabalhador em um agente 

político, que pensa, que age, e que usa a palavra como arma para transformar o 

mundo. Para ele, uma educação para além do capital deve, portanto, andar de  mãos 

dadas com a luta  por uma transformação radical do atual modelo  econômico e 

político hegemônico.  (MESZAROS, 2008, p.. 12)  

 

 Mészáros (2008, p. 12) coloca a questão relativa à formação continuada que deve ser 

permanente buscando práticas educacionais que conduzam a mudanças de uma sociedade 

mais justa e igualitária, portanto, há de se considerar a formação continuada numa perspectiva 

de compromisso social, consequentemente deverá estar atrelada a uma concepção de 

educação comprometida com uma educação libertadora e transformadora, sendo assim, os 

educadores terão a oportunidade de desenvolver uma consciência critica, refletindo sobre sua 

práxis, contexto escolar, sociedade, além de buscar desenvolver a criticidade em seus alunos 

para questões relacionadas às condições socioeconômicas e políticas. 

 Outro aspecto a considerar é a qualidade do ensino, pois cada vez mais surgem novos 

desafios e exigências e nunca a sociedade sofreu tantas mudanças em tão pouco tempo, 

fazendo com que os educadores necessitem se apropriar de novos conhecimentos e idéias, a 

fim de que possam acompanhar e protagonizar essas alterações que ocorrem no contexto 

educacional. 

A relevância de prática de formação docente exige reconhecer que o investimento na 

formação não pode ficar debilitado apenas as iniciativas individuais e voluntárias do 

docente, mas tem que representar uma meta clara no projeto escolar-institucional.[..] 

Múltiplas são as possibilidades. Fecundos são os diferentes formatos. Nesse 

contexto, pensar, desenvolver e avaliar, no âmbito acadêmico ou não, propostas de 

formação docente significa um compromisso com uma educação que tenha como 

projeto a formação de profissionais capazes de articular competência técnica, 

cidadania e ética (PLACCO E SILVA,, 2001, p.21). 

 

 

 Pensar nesta ótica requer que os órgãos responsáveis pela educação adotem uma 

Política Pública comprometida com a formação docente que busque capacitar seus educadores 

não só nos aspectos técnicos, mas procurem formar numa perspectiva que conduza a uma 

sociedade mais humana, comprometida com o social, portanto, tem que se pensar numa 

Educação Popular com uma nova concepção e práticas de educação, assentando-se na práxis e 

reflexão, ligada a transformação social. 

 

A concepção de educação popular é considerada fundamental devido à urgência da 

transformação social colocada pelo estágio atual de desenvolvimento do projeto de 

modernidade, no âmbito da produção, da política e da cultura, que indica o 

esgotamento das suas possibilidades emancipatórias. Também por causa da 

superação da visão da educação como mercadoria. (PALUDO, 2012, p. 250). 
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 Nesta visão é necessário aproveitar as fissuras no sistema, e diante da necessidade e 

oportunidade de formação continuada buscar conscientizar educadores de sua 

responsabilidade com agentes de mudanças e transformação social, através da construção 

coletivamente de proposta que visem uma prática/reflexão e que parta da realidade dos alunos 

com temas significativos. 

 

A política de qualificação docente é acoplada também a essa dinâmica de 

ressignificação das suas práticas e escolhas. Manter cursos, oficinas, pesquisas e 

estudos em torno de questões com que se defrontam no cotidiano. Em cada escolha, 

a professora e o professor põem em ação pensamentos e concepções, valores, 

culturas e significados. Nós afirmamos na medida em que os explicitamos, 

aprofundamos e sistematizamos. Como explorar pedagogicamente essa trama de 

práticas, escolhas, significados que tecem a vidas das escolas e sobre tudo que tece a 

identidade do oficio de mestre?  (ARROYO, 2000, p. 151). 

 

 

 Os professores através de suas práticas refletem suas concepções de sociedade, valores 

e cultura, sendo assim, é fundamental ao qualificar docentes ressignificar sua práxis de modo 

que se percebam como sujeitos e agentes de transformação social. 

Vasconcellos (2009, p.70) “O 
1
intelectual orgânico é aquele que tem um projeto 

assumido conscientemente e, pautado nele, é capaz de despertar, de mobilizar as pessoas para 

as mudanças e fazer junto um percurso”.  

 

 

Ele coloca ainda que:  
 

Entendemos o supervisor como um intelectual orgânico no grupo (Gramsci); sua 

práxis, portanto, comporta as dimensões reflexivas, organizativa, interventiva e 

avaliativa. Nesta medida, nos afastamos daquela postura de controle burocrático, na 

direção à do educador do educando: não podemos perder de vista a clássica e sempre 

atual pergunta: Quem educa o Educador? (VASCONCELLOS, 2009, p.88). 

 

 
 

Constata-se que o supervisor é um intelectual orgânico e sua práxis contribui para 

organizar e articular ações a fim de promover intervenções que visem à melhoria no processo 

                                                

1
 Conceito difundido por Gramsci (1982). Os intelectuais orgânicos, pertencentes a determinados grupos. Para 

ele, o papel dos intelectuais tem uma função orgânica no processo de reprodução social, na medida em que 

ocupam espaços sociais de decisão prática e teórica. Tem a função de unificar os conceitos para criação de uma 

nova cultura (vontade coletiva), 
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educacional, portanto, é importante existir um articulador que possibilite condições para que 

ocorram encontros de formação continuada. 

Menciona também que: 

 

O foco de atenção do supervisor no trabalho de formação é tanto individual quanto 

coletivo: deve contribuir para o aperfeiçoamento profissional de cada um dos 

professores e, ao mesmo tempo ajudar a constituir-los enquanto grupo ( tarefa na 

qual é particularmente ajudado pela orientação educacional. (VASCONCELOS, 

2009,  p. 88.) 

 

Diante de tais colocações percebe-se a importância do supervisor escolar como agente 

promotor da formação continuada, que busca criar condições para que os docentes possam  

refletir, compartilhar e construir propostas pedagógicas que contribua para uma educação de 

qualidade alicerçada em ideais e valores comprometidos com a justiça e igualdade social 

 Ana Freire (2004, p. 10) relata que: “Paulo nos fala da importância da formação - ele 

negava veemente o treinamento - do educador enquanto pessoa, pois é a partir dessa formação 

que eles e elas podem se tornar verdadeiramente um agente das mudanças sociais”.  

 

[...] mas entendo a formação não como algo que fazemos em alguns fins de semana 

ou semestre, mas formação como um processo permanente, e formação como sendo 

exercício, um entendimento crítico daquilo que fazemos. Isto é, conseguir a prática 

que temos a experiência que temos e depois refletir sobre aquela experiência  e 
prática a fim de entender teoricamente o que significa. Devemos formar grupos ou 

equipes de supervisores para acompanhar de muito perto, como amigos, e como 

pessoas que sabem mais que os professores, a fim de questionar os professores sobre 

aquilo que estão fazendo. Então, através desse tipo de trabalho profundamente sério, 

através de um trabalho que é ao mesmo tempo, gentil, e pesado e rigoroso, 

precisamos formar, reformular, formar permanentemente os professores sem 

manipulá-los (FREIRE, 2003, p.207). 

 

 

 Freire ressalta a importância da formação continuada e da atuação de equipes de 

supervisores junto aos professores, colocando-os como amigos para juntos criticamente 

refletir sobre o fazer pedagógico num processo permanente, sem que haja manipulações. 

 

2 Mídias e Tecnologias 

 Vivemos um novo tempo, baseado no Paradigma Emergente
2
 com um novo conceito 

de educação, centrado na pessoa. As exigências frente a este novo tempo são muitas e dentre 

elas, as tecnologias contemporâneas exigem que os professores repensem a educação, pois 

                                                
2
 Paradigma emergente suscitado por Maria Cândida Moraes como uma nova visão interativa, de sujeito 

individual e coletivo, de natureza e de sociedade, de ações e práticas e ampliações da consciência humana, que 

ultrapassa a concepção de cultura dissociativa do paradigma anterior. 
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nossos alunos estão mais exigentes, advindos de uma geração proveniente dessa tecnologia. 

Os avanços científicos e tecnológicos aceleraram as mudanças no mundo, trazendo 

transformações econômicas e sociais modificando a forma como nos relacionamos e 

comunicamos.  O espaço e o tempo passaram a ter uma nova conotação, ou seja, podemos 

romper fronteira e nos conectar com o mundo de forma globalizada. A mídia é uma 

tecnologia usada como veículo de informação e conhecimento.  As informações estão por 

toda a volta sendo proporcionadas pelas TICs, como um divisor de águas, devido a sua grande 

revolução na atualidade. O grande desafio está em como orientar os alunos para que saibam o 

que fazer com essa informação, mas antes disso, os professores precisam estar preparados 

através de formação continuada para utilizá-las também na busca de uma sociedade igualitária 

para todos. 

A mente humana, ou seja, o equipamento cognitivo do individuo, é influenciada pela 

cultura, pela coletividade que fornece a língua, pelos sistemas de classificação, pelos 

conceitos, pelas analogias, pelas metáforas e pelas imagens. Portanto, qualquer 

alteração técnica de armazenamento, na transformação e na transmissão das 

representações da informação e do saber provocam mudanças no meio ecológico no 

qual as representações se propagam, provocando mudanças culturais e mudanças no 

saber (MORAES, 2002, p.124). 
 

 

Este novo paradigma entra em cena pelo reconhecimento da interconectividade dos 

problemas, uma visão sistêmica, holística, integrada, articulada, continua tanto na parte 

teórica e prática, de percepção global da realidade, indicando que os fenômenos educacionais 

estão em permanente estado de mudança e que as tecnologias são propulsoras dessas 

mudanças. 

 

2.1 As mídias (blog e jornal) aliadas ao fazer pedagógico 

 Estamos numa sociedade midiática e o blog é uma ferramenta que se destaca, pois 

possibilita publicar conteúdos na Internet, sendo de fácil construção e podem ser empregados 

na condição de diários digitais, permitindo a qualquer pessoa publicar na internet. O blog 

revolucionou a comunicação, devido a sua simplicidade e também por promover a integração 

entre várias linguagens, podemos além de escrever postar arquivos de áudio, vídeo e fotos. 

Nós professores temos que ajudar as novas gerações a utilizarem a cultura dos códigos mais 

rápidos (visuais e multimídia).  

 O blog conforme Schittine (2004, p.60) “o termo é de origem americana e é 

proveniente da contração das palavras web (página) da internet e Log (diário de navegação)”, 
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portanto, é uma teia de interações permitindo colocar conteúdos na rede e interagir. É de fácil 

edição e publicação, podendo ser usado na formação de professores e na sala de aula para 

registrar os conhecimentos construídos, bem como interagir emitindo opinião. Além disso, é 

possível inserir links, fotos e sons.  Segundo Schittine (2004, p.155) “A escrita do blog, 

embora pessoal é muitas vez intima, tem que ser pensada em função dos seus vários fatores, 

entre eles o público”. 

 Percebe a importância de orientar os nossos jovens e as nossas crianças a buscar o 

sentido para o uso desta nova mídia. Eles convivem em meio a muitas informações, mas estão 

perdidos, estão sem rumo. Por isso urge que os profissionais da educação sejam implantadores 

de propostas que auxiliem os alunos a encontrar o caminho frente a tantos apelos midiáticos, 

mas para isso, os professores precisam perceber a função social e educacional que muitas 

vezes é materializada através da formação continuada. 

   O Jornal também é um importante mecanismo de informação e conhecimento e pode 

ser utilizado de várias maneiras: na sala de aula como coadjuvante de projetos educativo 

relacionados aos conteúdos e no caso para uso institucional de divulgação.  Os professores 

podem trabalhar de diversos modos, explorando as notícias veiculadas e podendo relacioná-

las as mais diversas disciplinas. Além disso, proporciona várias vantagens: estimula a leitura, 

formação critica frente à leitura, aprendizado de novos conhecimentos, acesso a fatos e 

informações. Mas o professor precisa ser estimulado e preparado a trabalhar com essas mídias 

através da formação continuada. 

O jornal escolar é “uma produção”, uma obra ao alcance das nossas classes e que 

toca profundamente no essencial da nossa função educativa. Põe-nos no caminho de 

uma fórmula nova de escola, aquela escola do trabalho cuja necessidade começou a 

sentir, que já não trabalha segundo normas intelectualizadas, mas sim com base 

numa atividade social. (FREINET, 1974, p. 86). 

  

O jornal escolar deve ser construído a partir do mundo, da vida das pessoas, considerando 

seus interesses e necessidades fundamentando-se no social. 

 

3  Metodologia 

 A metodologia escolhida foi a pesquisa-ação por poder atuar diretamente no contexto 

buscando alcançar resultados.  

 Uma definição de Brown; Dowling apud  Tripp,  ( 2005. p. 447) é que “pesquisa-ação 

é um termo que se aplica a projetos em que os práticos buscam efetuar transformações em 
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suas próprias práticas”. A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas 

pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos. 

 Os atores do processo são pesquisadora e o grupo pesquisado (professores). O objetivo 

fundamenta-se na problemática que se apresenta, neste caso, buscando através da formação 

continuada, conjugada as mídias contribuir para que os professores construam uma proposta 

pedagógica visando trabalhar a não retenção dos alunos nos três primeiros anos iniciais do 

ensino fundamental, bem como na suposição de que os educadores não trabalham com blog e 

jornal, devido ao fato de não terem conhecimento técnico de construir e utilizá-las na práxis 

docente. Diante dessa realidade a pesquisa-ação oportunizou conhecer novas possibilidades e 

expandir novos horizontes, contribuindo para construção de uma nova proposta pedagógica, 

tendo como aliada às mídias.  A formação  Continuada  foi/está sendo oferecida mensalmente 

de março a novembro abordando temas como: Ciclos, Progressão Continuada, Alfabetização e 

Letramento, Currículo, Educação do Campo, Educação Popular, Legislação, além de buscar 

conhecer a realidade de outros municípios que utilizam Ciclos (POA) com sucesso,  tendo 

destaque para um subgrupo de trabalho formada por docentes que dá suporte a essa formação, 

que tem como objetivo acompanhar/sistematizar os dados das pesquisas realizadas pelos 

educadores nas comunidades escolares visando conhecer/diagnosticar e identificar possíveis 

eixos que permearam a proposta curricular.  

3.1 Relatos da experiência e análise dos dados 

 Diante das exigências da referida resolução surgiu à necessidade de oportunizar aos 

educadores da rede municipal ampla discussão a respeito do assunto considerando o que cada 

um pensa numa perspectiva de melhoria da qualidade da educação, bem como o que seria 

necessário para a implantação da referida proposta. Os questionamentos foram lançados ao 

grupo composto por Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores, que atuam nas 

séries iniciais.   

 A formação continuada tem buscado oportunizar aos professores da rede municipal de 

Piratini encontros mensais, no período de março a outubro de 2012, por meio de estudos, 

debates e reflexões sobre a proposta de não retenção nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, sendo oportunizada a fundamentação teórica, sempre associada ao cotidiano 

dos processos educativos e ao contexto mais amplo. Os professores fazem leituras prévias do 

que será tratado em cada encontro (os textos são encaminhados por e-mails, sendo que alguns 
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são inseridos no blog). Neste mesmo blog são disponibilizados todos os subsídios, textos, 

sínteses, fotos e avaliações dos encontros para que todos possam ter acesso.  

 

Comecemos por um ponto da maior importância: criar hábito de registrar: Os 

professores vão se acostumando a registrar suas práticas individuais e coletivas, 

dominam formas variadas de registro e aprendem outras aproveitando as novas 

tecnologias. O que importa é consolidar o hábito de registrar nossos esforços 
mentais e pedagógicos e explorar as dimensões formadoras que o registro tem. Vai 

se consolidando o hábito saudável de levar às reuniões,às oficinas e aos cursos os 

registros feitos.[...] (ARROYO, 2000, p.151). 

 

 Nas palavras de Arroyo (2000, p.151), é possível perceber a importância de aproveitar 

as novas tecnologias, com a finalidade de realizar registros, no entanto, é um hábito que os 

educadores necessitam desenvolver, portanto, há que se reconhecer a importância e finalidade 

do blog e jornal como recursos aliados a formação de professores. 

 Cada encontro inicia com uma pequena síntese das conclusões do encontro anterior 

(relatório). Essas sínteses são feitas por um grupo de dois ou três professores escolhidos no 

início de cada um dos encontros. Mais um item importante é “a avaliação”, que é trabalhada 

em todos os encontros e também ao final do processo. 

 Visando conhecer a realidade sobre o que pensam os professores a respeito da 

proposta de não retenção dos alunos nos três primeiros anos do ensino fundamental, bem 

como, as experiências docentes e noções diante das mídias (blog e jornal) e como elas 

poderiam auxiliá-los na práxis pedagógica foi aplicado um questionário.  

Sendo possível perceber que cerca de 41% dos professores demonstraram preocupação 

com o aprendizado dos alunos, que poderão chegar ao término do 3º anos, sem estarem 

alfabetizados; mas a maioria  demonstrou confiança em relação a formação continuada que 

contribuirá para a qualificação dos mesmo quanto a práxis pedagógica, fazendo com que se 

sintam  mais seguros para trabalharem nesta nova perspectiva. Também foi constatado que 

50% dos professores possuem mais de 10 anos de experiência como docente, sendo que, 50% 

possuem experiência com a 1ª série/2º ano, bem como com a 2ª série/3º ano. Quanto às mídias 

(blog), 87% disseram nunca ter trabalhado com blog em sala de aula, em contra partida, 69 % 

demonstraram ter utilizado jornal em suas aulas.  

Perante tais colocações, percebe-se que os educadores sentem a importância da 

formação continuada a fim de qualificar sua práxis pedagógica. 

A oficina de blog oportunizou desenvolver conhecimentos a cerca da construção de  

um blog passando pelas etapas de criação. Nestas oficinas tiveram oportunidade de interagir 

com o blog do curso cujo endereço é: <http://formacaocontinuadacurso.blogspot.com.br/>. 

http://formacaocontinuadacurso.blogspot.com.br/


 

 

12 

Já a mídia (jornal) os professores demonstraram ter um pouco mais de conhecimento, 

no entanto, também foi oportunizado oficina, além disso, foi construído o jornal “Formação 

Continuada” visando divulgar e propagar o processo de formação.  

 

Conclusão 

     Foi possível perceber que a formação continuada está oportunizando aos Diretores, 

Coordenadores Pedagógicos e Professores discussões, análises, estudos que possibilitam a 

construção de uma proposta pedagógica condizente com a não retenção dos alunos nos três 

primeiros anos inicias do ensino fundamental. Concomitantemente as mídias (blog e jornal) se 

tornaram aliadas ao processo de formação e para isso foram realizados: questionário e 

oficinas. O questionário possibilitou saber o quanto os professores conheciam a respeito de 

blog e jornal e o que pensam e como se sentem sobre a não retenção dos alunos nos três 

primeiros anos do ensino fundamental. 

 Com a pesquisa constatou-se que 50% dos professores possui mais de 10 anos de 

experiência como docente, bem como experiência com a 1ª série/2º ano e 2ª série/3º ano e que 

embora, alguns docentes demonstrem preocupação com o aprendizado dos alunos, temendo 

que cheguem ao término do 3º ano, sem estarem alfabetizados, a maioria evidencia confiança 

na formação continuada a fim de ajudá-los na construção da nova proposta pedagógica de não 

retenção. 

 Os professores conseguiram decidir frente à realidade e momento, que ainda não será 

adotada a proposta curricular por ciclos e sim seriada, mas com uma proposta por eixos 

temáticos, construídos a partir de pesquisa na comunidade a fim de identificar as temáticas 

significativas de cada escola, considerando a realidade das escolas do campo.  Os professores 

conseguiram prosseguir nesta caminhada com segurança, dada a experiência e capacidade das 

educadoras - UFPEL que ampararam e conduziram o processo. 

 Quanto às mídias, a maioria nunca trabalhou com blog em sala de aula, mas através 

das oficinas, alguns educadores tiveram a oportunidade de se qualificar. Além das oficinas, 

foi construído o blog “Formação Continuada”, que visou alicerçar o curso possibilitando aos 

educadores vivenciar as vantagens e possibilidades que o mesmo oferece ao processo 

educacional, ficando evidente o sucesso pelo número de acessos, mas o mais importante é que 

as educadoras dessa forma puderam se conscientizar sobre a importância de aliar as mídias ao 

fazer pedagógico.  
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 Em relação ao jornal, embora, uma boa parte dos professores já tivesse utilizado na 

práxis docente, também puderam através da oficina dessa mídia perceber os benefícios de se 

trabalhar com o jornal impresso na sala de aula. Além da oficina, foi construído o jornal 

"Formação Continuada”, com o objetivo de divulgar o curso, possibilitando aos professores 

perceberem as vantagens dessa tecnologia. Com isso os educadores puderam ter contato com 

as mídias (blog e jornal) e assim se familiarizarem com essas ferramentas para posteriormente 

implementarem em suas aulas. 

 A construção de (blog e jornal) e utilização dos mesmos na ação docente foi/está 

sendo um diferencial dos demais cursos, pois oportunizou aos professores o contato com essas 

novas tecnologias como aliadas ao processo ensino/aprendizagem. Foi possível perceber o 

quanto essas mídias contribuem para a formação continuada dos professores, possibilitando 

articulação com os conhecimentos, colaboração e interação, além de ampliar as possibilidades 

de construção da proposta pedagógica.  

 Os alunos na maioria são provenientes do campo, das camadas populares, portanto, 

tem-se um grande desafio e compromisso com uma educação de qualidade que considere a 

realidade de seus alunos, buscando contribuir para uma sociedade mais justa e comprometida 

com o social, sendo que, através da formação continuada é possível capacitar professores para 

que possam construir uma proposta curricular que respeite e considere os povos do campo e 

com as novas ferramentas tecnológicas oportunizar aulas mais condizentes com a nova era 

tecnológica.  
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