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Resumo 
Este artigo traz para o debate e reflexão a necessidade de melhorar o espaço da sala de aula, no 
sentido de que o modelo estático existente, já não mais funciona, diante das mudanças ocorridas no 
contexto da sociedade contemporânea. O espaço escolar, particularmente o interior da sala de aula, 
ainda permanece igual, não acompanha as mudanças. E desta forma, evidenciar a importância da 
mudança da sala, o espaço físico e recursos, como espaço de desenvolvimento de atividades 
interdisciplinares que facilitariam a compreensão do processo de ensino aprendizagem da história ao 
dialogar com a temporalidade histórica e possibilitar utilização de cartazes, fotografias, mapas, 
músicas, em um ambiente devidamente preparado para esta tarefa. 
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Introdução 

 

Neste artigo procurei descrever as atividades desenvolvidas em 2013, 

referentes à Unidade Temática elaborada através do Programa de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), onde destaco a Sala Ambiente como possibilidade de 

metodologia no campo do ensino/aprendizagem histórica. 

A Unidade Temática foi aplicada no Colégio Estadual “Maestro Andréa Nuzzi”, 

tendo como público-alvo quinze professores, sendo os mesmos das disciplinas de 

geografia, educação física, língua portuguesa e história.  

Ao observar a rotina escolar, percebi em geral os professores, deixam de 

fazer uso de recursos e materiais, para compreensão e enriquecimento de suas 

aulas, porque não tem um espaço de fácil acesso a materiais específicos de suas 

áreas, tendo que deslocar-se de uma sala para outra nos intervalos das aulas Aqui 

nesse caso destacando a disciplina de história, porém válido para as demais 

disciplinas. 
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Através das dificuldades vivenciadas no cotidiano em sala de aula, no que diz 

respeito à utilização de imagens, mapas, livros, dicionários, jornais, revistas e outros; 

é observado que tais materiais se encontram em lugares diversos e inadequados, ao 

uso constante. Existe a falta de cuidado, manutenção e organização, o que leva a 

maioria dos professores a desistirem de fazerem uso desses materiais, tão 

necessários e importantes para a qualidade e compreensão do Ensino de História. 

Todo esse contexto burocrático gera desinteresse e desvalorização da disciplina de 

História e muitas vezes até a indisciplina. O tempo para buscar e organizar o 

material necessário gera demora, tempo suficiente para tirar a concentração dos 

alunos (tão difícil de se conseguir) provocando desinteresse.  

Diante desse contexto, cabe ao professor, não se acomodar, mas sim 

acompanhar as mudanças na educação, destacando o ensino de história, além das 

dificuldades encontradas, o conhecimento histórico, e se preparar para o grande 

desafio que nos deparamos em sala de aula, ou seja, despertar o interesse dos 

alunos por essa área do conhecimento tão importante. Procurar saber de que forma 

outros profissionais da área articulam o ensino de história, como usam diferentes 

recursos, imagens, objetos, ou seja, a interação com outros colegas de profissão da 

mesma área de ensino ou não, também contribui para um ensino mais satisfatório. 

Além de que, motivar o discente, facilitando a relação com outros períodos, lugares 

e personagens históricos, integram o trabalho do professor de história. Isso implica 

em mudança de postura educacional e consciência, na reflexão enquanto 

profissional de história que produz conhecimento quando ensina em sala de aula e 

também quando estuda, pesquisa, interage com outros profissionais.  

É essa proposta que procurei discutir entre o grupo, as ideias de que o ensino 

de História através da Sala Ambiente pode proporcionar condições para que o aluno 

amplie sua percepção e compreensão do mundo em que vive, buscando a melhoria 

na qualidade de ensino, para todos, onde os recursos podem facilitar o 

conhecimento a todos, de acordo com as necessidades e dificuldades de cada um. 

Valorizando e conhecendo a própria identidade, as conquistas e permanências, 

levando à compreensão do contexto em que se vive, produzindo novas formas de 

pensar e participar o presente, repensando o ensino de história, onde devemos levar 

o aluno a pensar a história, contada a partir da experiência do cotidiano, dos 

conhecimentos prévios de cada um. Está aí um dos grandes desafios do professor 

da disciplina de história. 



Debatemos o conhecimento de cada um dos participantes, a respeito de Sala 

Ambiente. Sala Ambiente não se define como apenas um espaço físico, pois os 

recursos utilizados são meios para uma finalidade. Sala Ambiente significa muito 

mais que isto: é uma sala de aula na qual se dispõem recursos didático-pedagógicos 

que atendam um fim educacional específico. A ideia é fazer o aluno interagir com 

uma maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter mais condições de 

estabelecer uma relação entre o conhecimento escolar, a sua vida e o mundo. Além 

disso, o conceito de Sala Ambiente considera que o “quadro de giz ou negro” não é 

único recurso válido no processo de ensino-aprendizagem na forma presencial. 

A ideia de organização escolar em salas ambiente concebe uma 

especialização das salas de acordo com as disciplinas que sediarão. Assim, podem-

se ter salas de geografia, de história, matemática etc., e os alunos, não mais os 

professores, se deslocarão entre as salas a cada mudança de aula. O objetivo desta 

organização de espaços é que cada sala, uma vez especializada, conte com os 

subsídios materiais necessários para a ilustração e enriquecimento das aulas. 

Conjuntos de mapas, fotos e gravuras nas salas de geografia; microscópios, 

substâncias químicas, órgãos e animais conservados em formol na sala de ciências, 

e assim por diante. 

Para que as Salas Ambientes reflitam maiores oportunidades de 

aprendizagem aos alunos, e não sejam depósitos de materiais, é indicado o 

planejamento que favoreça a utilização dos espaços e do tempo. A participação dos 

alunos no planejamento também é indicada, pois possibilita o maior envolvimento 

deles no dia-a-dia da escola. (MENEZES; SANTOS, 2002). 

Destaca-se também a ideia de que na Sala Ambiente, podemos mudar a 

disposição das carteiras, com facilidade, formando grupos e círculos, para realizar 

debates e trabalhos em equipe, favorecendo os diálogos, as dinâmicas de grupo, 

sem comprometer o uso do espaço para outro professor.  

A sala de aula nesse sentido deve facilitar um ambiente de troca de 

aprendizagens contínuas, favorecendo aos alunos e professores. Espaços que 

podem ser mudados de acordo com as necessidades e objetivos do momento, o que 

nem sempre é igual para todas as disciplinas e professores. 

Acredito em uma prática muito mais atrativa, a qual requer a participação não 

só da equipe gestora, mas principalmente dos professores e alunos, pois o processo 

de adaptação pode ser um pouco demorado, sendo a educação um processo 



contínuo de aprendizagem. Quanto à organização, deve-se lembrar que a 

manutenção da organização e da limpeza das salas também é um aspecto 

importante da aprendizagem para cidadania. Por outro lado, o aluno deve se 

deslocar para a sala de aula, com disciplina, buscando a autonomia, tão importante 

para a formação de um cidadão participativo, consciente e responsável. 

O modelo atual não atende mais as necessidades para uma educação criativa 

e estimuladora, em um mundo globalizado que busca a integração entre os diversos 

espaços, ideias e pessoas. 

 

Essa perspectiva impõe como premissa a necessidade de superação da 

forma habitual na prática docente, em que o ato de ensinar toma os 

conteúdos da disciplina como referência e tenta aproximá-los, de forma 

mais ou menos motivadora, dos alunos. (CAINELLI; SCHMIDT, 2010, p. 54).  

 

É necessário promover uma reflexão da prática diária, possibilitando uma 

mudança de atitudes e postura por parte do educador, e as mudanças apresentadas 

aqui representam um desafio. 

As exigências para o aperfeiçoamento constante do professor vão além do 

pressuposto na Lei de Diretrizes e Bases. A sociedade exige um profissional 

qualificado e até pessoalmente falando, devemos buscar a formação de um 

profissional capacitado para um trabalho integrado, atualizado e contextualizado, 

interdisciplinar, para uma educação ampla sem a transmissão fragmentada de 

conteúdos. 

Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do Estado do Paraná 

(PARANÁ, 2008, p. 31), propõe-se formar sujeitos que construam sentido para o 

mundo, que compreendam criticamente o contexto social e histórico de que são 

frutos e que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma inserção cidadã 

e transformadora na sociedade. Se a proposição curricular visa à formação de 

sujeitos que se apropriam do conhecimento para compreender as relações humanas 

em suas contradições e conflitos, então a ação pedagógica que se realiza em sala 

de aula precisa contribuir para essa formação.  

Assim, o objetivo com a proposição das Salas Ambientes seria despertar o 

interesse e a reflexão para a mudança do espaço da sala de aula, servindo-se dos 

diversos materiais para desencadear novas aprendizagens, relacionando-as ao 

ensino de História. Também se busca uma visão ampla da disciplina de História, em 



relação às demais áreas do conhecimento (interdisciplinaridade), facilitando a 

compreensão do processo de ensino e dialogando a temporalidade histórica, 

presente, passado e futuro, para tanto utilizar cartazes, fotografias, mapas, 

músicas). 

 

As mudanças operadas no ensino de história nas últimas décadas do século 
XX ocorreram articuladas às transformações sociais, políticas e educacionais 
de uma forma mais ampla, bem como àquelas ocorridas no  interior dos 
espaços acadêmicos, escolas e na indústria   cultural [...] discutir o ensino de 
história, hoje, é pensar   os processos formativos que se desenvolvem nos  
diversos espaços, é pensar fontes e formas de educar cidadãos, numa 
sociedade complexa marcada por  diferenças e desigualdades. (FONSECA, 
2003, p. 15).  

 

A proposta regula-se pelo rompimento com aquele padrão de que a sala de 

aula é um espaço limitado pela sua própria organização já estabelecida, a qual 

dificulta mudanças para diferenciar o trabalho, realizado até então. De acordo com 

Fonseca, a escola precisa se preparar para as mudanças para atuar com 

competência na atualidade. Todas essas questões foram apresentadas e debatidas, 

entre o grupo que participou dos encontros. 

 

Sala Ambiente: Uma Proposta de Mudança para a Educação 

 

A Sala Ambiente é uma proposta que pode promover oportunidade de 

mudança das práticas pedagógicas, onde a educação escolar seja valorizada pelos 

alunos, melhorando a relação dos alunos com a escola e professores. 

 

uma sala de aula na qual dispõem-se recursos didático-pedagógicos que 

atendam um fim educacional específico. A ideia é fazer o aluno interagir 

com uma maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter mais 

condições de estabelecer uma relação entre o conhecimento escolar, a sua 

vida e o mundo. Além disso, o conceito de Sala Ambiente considera que o 

„quadro de giz ou negro‟ não é único recurso válido no processo de ensino-

aprendizagem na forma presencial. (MENEZES; SANTOS, 2002
3
). 

 

O ensino de história possibilita a diversificação de conteúdos abrangendo 

outras disciplinas, a Geografia, a Literatura, a Filosofia e outras, o que sugere que a 

Sala Ambiente possa explorar vários recursos, além do livro didático, onde 

enriquece o ensino. 
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O trabalho com os professores em relação à proposta de Sala Ambiente teve 

início com uma reunião para apresentar o Projeto. Nesse momento foi apresentada 

a proposta, na íntegra, durante uma reunião pedagógica do início de 2013, onde 

puderam conhecer e questionar. Tendo como maior resultado o interesse de oito 

professores, das disciplinas de história, geografia, educação física e língua 

portuguesa. 

Foi realizado em hora atividade, um Estudo Exploratório como método de 

pesquisa em relação a este grupo de professores, procurando abarcar o que se 

pensa e o que se sabe à respeito do tema em questão. Para este Estudo foi aplicado 

o instrumento a seguir: 

 

A) Nome: 

B) Formação Acadêmica: 

C) Disciplina: 

D) Tempo de atuação: 

E) Materiais utilizados em sala de aula para melhor realizar seu trabalho:  

F) Você realiza mudanças na estrutura, organização da sala de aula em seu cotidiano, 

buscando facilitar o seu trabalho?    

Sim  (   )     Não  (   )? Por que ? E se realiza, o que você realiza?   

G) Cite as maiores dificuldades encontradas em sala de aula para realizar o seu trabalho 

com qualidade: 

H) Você sugere para mudanças no ambiente da sala de aula, buscando facilitar e melhorar 

o seu trabalho? 

Sim  (   )      Não (   ) ? 

Se responder sim, o que sugere? 

I) Você possui experiência em Sala Ambiente?  

J) Para você como deve ser uma Sala Ambiente? 

K) Você acredita que o trabalho em Sala Ambiente é uma proposta que pode promover 

mudanças significativas para realizar o seu trabalho, com qualidade? 

 

 

Nesta última questão, as respostas na maioria foram compatíveis ao 

fundamento da proposta, isto, no que diz respeito às mudanças significativas que a 

Sala Ambiente possibilitaria em termos de melhorias educacionais. 

Quanto à experiência de trabalho em Sala Ambiente, apenas um professor 

respondeu ter trabalhado em uma escola onde houve uma tentativa de implantação 

de Salas Ambientes, porém não estava bem fundamentada e não houve 



colaboração do corpo docente da escola, portanto a experiência não obteve 

sucesso.  

Todos responderam que raramente realizam mudanças em suas aulas, e 

terminam por utilizar os mesmo recursos e materiais na maioria das aulas. Portanto, 

a proposta de Sala ambiente, acredito, poderia romper com este ciclo vicioso de 

permanência. 

O Estudo Exploratório mostrou professores em início de carreira 

(aproximadamente dois anos de magistério), outros, na metade do tempo integral de 

trabalho (sendo vinte e cinco anos de trabalho) e ainda outros que estão há cinco 

anos por se aposentarem, ou seja trabalhei com um grupo bem diversificado, tanto 

em experiência de trabalho quanto em áreas do conhecimento, o que amplia a 

experiência e destaca a possibilidade e importância da  interdisciplinaridade.  

Na reunião com os professores para apresentar os resultados do Estudo 

Exploratório e análise desses resultados, apresentei algumas colocações citadas por 

professores, nesse estudo: 

 

Temos problemas em nossa rotina escolar, que poderiam ser solucionados 
com a implantação de Salas Ambiente, exemplo: os alunos não cuidam do 
livro didático, muitos acabam perdendo, esse material que utilizamos muito. 
 
Os materiais que gostaria de utilizar em minhas aulas, estão espalhados, 
em diferentes salas do colégio, mapas, dicionários, etc, e o tempo de aula 
não é suficiente para agrupá-los, utilizando-os em uma só aula. 
 
Gosto muito de diversificar a estrutura de organização das carteiras, em 
grupo, dupla e outras formas, mas o tempo para mudar a disposição que se 
encontra e depois organizar a sala para o próximo professor, acabo não 
mudando. 
 
A Sala Ambiente pode melhorar o nosso trabalho e o interesse dos alunos, 
um olhar para o novo. 
 
O aluno precisa de mais materiais para a compreensão do conteúdo. 
 
A relação interdisciplinar apresentada nessa proposta facilita até mesmo as 
relações entre os colegas de trabalho. 

 

Em cada uma das colocações acima identificamos os problemas do cotidiano, 

o que reforça a problemática que motiva a implementação de Salas Ambientes. 

Percebe-se que foram destacados: o problema da utilização do livro didático, em 

que os alunos não cuidam e por vezes o perdem; o fato de que os materiais didático-

pedagógicos acabam por ficar “espalhados” no ambiente escolar, dificultando o 

trabalho do professor; a necessidade de criar dinâmicas de grupo para uma 



aprendizagem mais satisfatória, o que poderia ser resolvida com a Sala Ambiente; a 

possibilidade de um trabalho diversificado, otimizando a interdisciplinaridade.  

Utilizamos também a apresentação dos vídeos do programa da TV Paulo 

Freire, com a professora Marlene Rosa Cainelli, Doutora em História Social pela 

UFPR, onde é abordado o ensino de história, a formação de professores e 

alternativas para a prática em sala de aula. Assistimos a cada vídeo (são em número 

de três) e todos disseram não conhecer esse material e nem a professora Marlene e 

seus debates, apresentaram interesse, enriquecendo a base teórica da proposta de 

estudo e pesquisa. 

E ainda pretendi com esse debate, discutir com os demais professores de 

outras disciplinas as mudanças no ensino de história, ocorridas ao longo da história, 

ou seja, a história deixou de ser “decoreba” e passa para o campo da pesquisa, 

leitura, interpretação, construção do pensamento crítico, identificando as 

permanências e mudanças; buscando a valorização do ensino de história,  junto aos 

demais professores, pois o conhecimento dessas questões cabe especificamente  à 

nós, professores de história. 

Assistimos a um vídeo (com a duração de 7:34 ) da demonstração de uma 

sala ambiente da Escola de Educação Básica Nereu Ramos, de Santo Amaro da 

Imperatriz, SC. Com depoimentos de professores e alunos da turma 81M /  (Enviado 

em 21/10/2011; Filmagem e edição de vídeo de Sebastião da Cruz). Durante uma 

aula de matemática, a professora cita um material referente ao conteúdo e o aluno 

pega no mesmo momento esse material em uma prateleira, tornando as aulas mais 

rápidas e segundo o próprio aluno disse “facilita a compreensão do conteúdo”. A 

professora comenta que no início achavam que os alunos iriam demorar em se 

deslocar de uma sala a outra e segundo relata, isso não foi o que aconteceu. Os 

alunos vão sem transtornos de uma sala para outra (em torno de dois minutos) e 

fisicamente falando, esse movimento é necessário, o tempo de quarenta, cinquenta 

minutos sentados em um mesmo lugar, gera o desconforto e logo indisciplina e a 

desmotivação. Um aluno citou o fato de localizar facilmente um determinado 

professor, quando necessário, pois o mesmo se encontra em “sua” sala ambiente. 

Outro professor considera que é uma proposta que está dando certo do ponto de 

vista prático, uma vez que o material necessário já está ali e do ponto de vista 

pedagógico também, o professor pode enriquecer suas aulas (contextualização da 

disciplina) e isso trata da qualidade da educação. Há ainda um comentário de um 



professor que diz que lá naquela escola é uma experiência da qual estão obtendo 

êxito e pode se multiplicar em outras escolas. Então a partir do momento em que os 

professores podem ver uma escola e ouvir os depoimentos dos próprios envolvidos, 

onde já acontece, isso amplia a visão da possibilidade de experiência. 

Quanto mais materiais podemos utilizar para validar a proposta, devemos 

usar e nos certificar da necessidade em adquirir conhecimentos práticos e teóricos 

para a implantação de sala ambiente, com o propósito em obter sucesso, a base é 

conscientização, que podemos obter através do conhecimento e planejamento das 

ações. 

Relembrei que há dois anos, em nosso próprio colégio “Maestro Andréa 

Nuzzi”, aconteceu uma experiência com os professores de Arte, onde os mesmos 

reivindicaram junto à direção do colégio, que disponibilizassem uma sala que 

naquele ano (2011) existia, onde foi montada ali a Sala Ambiente de Arte. Durante 

um ano deu certo, eram três professores que revezavam em uma única sala, 

montaram um horário específico para o uso dessa sala e todos ganharam com essa 

mudança, inclusive os alunos, pois quando tinham aulas na sala ambiente, estas 

eram diferenciadas, devido ao material que já existia apropriado ao local. Porém não 

houve continuidde, pois abriram novas turmas no colégio necessitando de mais 

salas de aula, onde a Sala Ambiente de Arte precisou ser desmontada para 

acomodar uma nova turma. Percebe-se que para a implantação de salas ambiente é 

necessário um grande esforço por parte de todos, não só do professor regente, toda 

a equipe escolar deve perceber a necessidade e aceitar as mudanças, é algo que 

não depende só de alguém montar um projeto, mas acredito que é um trabalho em 

longo prazo, pois caso contrário não vamos conseguir sair do campo das 

dificuldades e das reclamações. 

E na sequência do trabalho, selecionei alguns trechos de textos para a 

reunião com os Professores para Leitura e Debate dos Textos, onde sugeri uma 

leitura prévia e destaquei alguns pontos para debate. São os seguintes excertos:  

 

Sala ambiente e o ensino de história  

 
A proposta pedagógica da Sala Ambiente de História implica na definição 
dos objetivos a serem alcançados e na articulação entre conceitos, 
habilidades, temas, assuntos, atividades que serão desenvolvidas e 



materiais que poderão contribuir para que os objetivos sejam atingidos. 
(CARVALHO, 2012

4
). 

 

De acordo com Carvalho (2012), podemos entender que para a efetivação, 

com resultados positivos, da sala ambiente é necessária que haja planejamento com 

objetivos, materiais, atividades e acima de tudo conhecimento do que se pretende, 

não simplesmente se propor à mudança sem planejar com tudo e todos os 

envolvidos. 

 

Implementação da sala ambiente: uma opção inteligente para melhorar a 

prática educativa  

 
Por conta da falta de visão sobre o tema sala-ambiente, muitos educadores 
continuam pregando (cegamente) mudanças na postura do professor, 
escola ativa, metodologia de projetos, investigação e pesquisa na sala de 
aula e uso de novas tecnologias, mas nada acontece porque a sala de aula 
fixa ainda é aquela formatada para giz, lousa e discurso. (ROCHA, 2011

5
). 

 

Para Rocha, a proposta é boa e se diferencia de tudo o que já se fez até 

então, onde todos tentam diversas possibilidades, buscando encontrar um caminho 

de mudança, para melhorar a educação, mas não se conseguem resultados 

efetivamente positivos. 

 

Ambiente da sala de aula: um estudo de caso 

 

A criação de ambientes que os alunos percepcionam como capazes de 
induzir uma abordagem profunda e em que possam efectuar 
aprendizagens significativas, constitui o desafio sugerido ao sistema 
educativo em geral e aos professores em particular. (PAIVA; LOURENÇO, 
2008, p. 33). 

 

Podemos perceber que para Paiva e Lourenço, temos o grande desafio de 

superar a rotina já estabelecida nas escolas, onde devemos proporcionar na sala de 

aula um ambiente em que os alunos percebam a aprendizagem significativa, o valor 

da educação, ambientes não desconectados do contexto, mas pelo contrário, que os 

leve ao interesse pelo ensino e aprendizagem. 

Esse material foi apresentado como base teórica da minha unidade temática e 

aproveitei para destacar que sobre a Sala Ambiente existe poucas pesquisas, 
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estudos, discussões. De certo, a escassez de material sobre o tema pode dificultar 

uma pesquisa, porém mesmo assim, me sinto bem a vontade para não desistir, e de 

certa forma, esse fato não me fez deixar de defender a proposta. 

Ao final, os professores puderam expor suas reflexões, conclusões e 

sugestões com relação à proposta apresentada. Foi avaliada as contribuições para 

possíveis mudanças na construção do saber em sala de aula, elaborando uma visão 

geral do trabalho desenvolvido com o grupo.  

Todos reforçaram a necessidade de mudança, onde há expectativa geral, na 

estrutura educacional que atualmente encontramos, principalmente dos órgãos 

gestores, desde a construção levando-se em conta o aspecto físico ao projeto 

político pedagógico. 

 

Considerações Finais 

 

Escolhi trabalhar com professores, pois acredito que é necessário partir de 

nós, professores, pois estamos diretamente ligados aos alunos. Percebi a 

importância de incentivá-los a reflexão de suas práticas, bem como sobre troca de 

ideias entre os demais colegas de trabalho. O grupo de professores apresentaram 

anseios e dificuldades muito semelhantes em seu dia a dia, o que os torna mais 

interessados em compartilhar sugestões de superação das dificuldades. 

O fato de ter encontrado poucos autores que escreveram sobre o tema, não 

dificultou o meu trabalho, pois acredito na proposta o suficiente para defender que é 

possível, embora tenha um percurso extenso para sua efetivação, necessitando de 

amadurecimento, conhecimento e planejamento prévio. Contudo, o pouco material 

que encontrei é bem claro e enriquecedor. 

O trabalho já superou as minhas expectativas a partir do momento em que 

tive um grupo formado por oito professores de diferentes disciplinas interessados em 

participar do curso.  

Procurei destacar que para o conhecimento histórico ou de qualquer outra 

disciplina é necessária uma ação intelectual planejada, despertando que nós 

educadores precisamos estudar constantemente e refletir sobre nossa prática, rever 

e acompanhar as mudanças e necessidades dos educandos, conforme diz Torresini 

(2011). 
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para produzir conhecimento histórico não é suficiente o recurso  à memória 
e às lembranças coletivas ou individuais. É  necessário planejar, pesquisar, 
preparar um banco de  dados para a escrita, respeitando a natureza e a  
destinação do texto histórico

6
. 

 

Os professores disseram que além da proposta, gostaram também da forma 

como foi apresentada, compartilhando e respeitando os conhecimento e ideias de 

cada um, consegui trazer o debate através de materiais ainda não conhecidos por 

eles, como os vídeos que apresentam a entrevista com Marlene Cainelli. 

Enfatizando o quanto nos deixamos levar pela rotina e muitas vezes não buscamos 

novas formas de trabalho, o que é essencial para um bom trabalho educacional. 

Desta forma, é possível perceber que quando compartilhamos nossos 

conhecimentos, debatendo as dificuldades, anseios, expectativas e necessidades 

comuns ao grupo, fortalecemos a união em busca de soluções. E ainda os encontros 

de estudo, se torna algo voluntário, os professores não se sentiram obrigados, mas 

sim estimulados a participar dos mesmos. Oportunizando um momento 

interdisciplinar, em que todos puderam falar e serem ouvidos e escrever suas 

opiniões. 

Nesse sentido, o que nos leva a reflexão é justamente a importância do 

diálogo constante, entre os profissionais, a troca de experiências, o 

aperfeiçoamento, reforçando que todo profissional deve aprender e continuar 

estudando e aprendendo no decorrer de sua vida profissional, pois a cada momento, 

a cada experiência do docente nos leva à novas pesquisas e aprendizagens. A 

formação do professor passa pelas necessidades apresentadas no cotidiano da 

própria escola e diretamente com o próprio aluno, ou seja, nessa perspectiva a 

escola é um lugar privilegiado de formação continuada, onde se desenvolve o saber 

experiencial. Contudo, além do saber experiencial, é mister construir saberes 

fundamentados na reflexão sistematizada, o que o PDE, certamente, procura 

empreender. 

Destaquei aos professores envolvidos na discussão da implementação das 

Salas Ambientes que o Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma 

oportunidade oferecida pela Secretaria da Educação do Governo do Estado do 

Paraná através da Universidade Estadual de Londrina, no sentido de atualização 

e/ou formação continuada do professor. E, também, sobre a importância em 
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estarmos aproveitando essa oportunidade para o nosso aprimoramento profissional 

e ainda buscar constantemente soluções para nossas dificuldades e melhoria da 

qualidade de ensino. 

Espera-se, na continuidade de leituras e debates, incentivar reflexões 

desencadeadas pelo coletivo da escola nos momentos de reunião e efetivar ações a 

partir da proposta de implementação de Salas Ambientes, procurando a mudança e 

aperfeiçoamento constante em nossa prática docente, buscando a conscientização 

de que o professor necessita melhorar constantemente sua prática, para resultados 

positivos, valorizando a disciplina, enriquecendo e ampliando seu campo de 

atuação. Destacando a necessidade em utilizar recursos em nossas aulas, com 

diferentes formas de abordar os conteúdos, de forma dinâmica e relacioná-los à 

contemporaneidade, onde possam construir novos conhecimentos e perceber o 

quanto é amplo o conhecimento e a capacidade em apropriar-se dele. Tudo isso 

contribui nas relações dos alunos com os professores. 
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