
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 

Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 

Título: Hora-atividade: um espaço dialógico da (re)significação da prática 
docente 

Autor: Nara Augusta Camargo 

Disciplina/Área: Pedagogia 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

CEEBJA Professora Geni Sampaio Lemos – 
Rua Coronel Cecílio Rocha, 395. Centro 

Município da escola: Jacarezinho 

Núcleo Regional de Educação: Jacarezinho 

Professor Orientador: Maria Cristina Simeoni 

Instituição de Ensino Superior: UENP – Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 

Relação Interdisciplinar:  

Resumo:  
Neste texto, pretende-se discutir a mediação 
pedagógica junto aos professores, no 
desenvolvimento da hora-atividade. Destaca-
se o papel do pedagogo como profissional 
primordial na articulação do trabalho docente, 
podendo assim, traçar diferentes estratégias 
metodológicas para redimensionar o trabalho 
em sala de aula, de forma a aprimorar o 
processo ensino e aprendizagem na 
Educação de Jovens e Adultos. Apresenta-se, 
como base, os grupos de estudos com textos 
voltados para a prioridade dos professores, 
criando espaços para refletir a realidade, 
trocar experiências e busca de conhecimentos 
para promoção da aprendizagem e a melhoria 
da qualidade da educação.  

 

Palavras-chave  Pedagogo. Hora-atividade. Mediação 
Pedagógica. 

 

 

Formato do Material Didático: Material Didático 

Público:  Professor Pedagogo 



 

HORA-ATIVIDADE: UM ESPAÇO DIA 

LÓGICO DA (RE)SIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

 

Nara Augusta Camargo 

Maria Cristina Simeoni (Orientadora) 

  

  

RESUMO 

  

Neste texto, pretende-se discutir a mediação pedagógica junto aos professores, 
no desenvolvimento da hora-atividade. Destaca-se o papel do pedagogo como 
profissional primordial na articulação do trabalho docente, podendo assim, 
traçar diferentes estratégias metodológicas para redimensionar o trabalho em 
sala de aula, de forma a aprimorar o processo ensino e aprendizagem na 
Educação de Jovens e Adultos. Apresenta-se, como base,os grupos de 
estudos com textos voltados para a prioridade dos professores, criando 
espaços para refletir a realidade, trocar experiências e busca de 
conhecimentos para promoção da aprendizagem e a melhoria da qualidade da 
educação. 

 
Palavras-chave: Pedagogo. Hora-atividade. Mediação Pedagógica. 

  

INTRODUÇÃO 

  

Pretende-se com este estudo discutir o papel do Pedagogo como 

mediador didático, junto aos professores, no desenvolvimento da hora-

atividade fazendo deste espaço um momento de estudo e reflexão sobre os 

problemas pedagógicos trazidos pelos docentes. 

Apresenta-se como prioridade a gestão pedagógica, organizando 

momentos de leituras e estudos, discussões relativas aos próprios assuntos 

expostos pelos professores a partir de indagações anteriores. Deste modo, 

será necessário e importante a presença do pedagogo para realizar a 

mediação de diferentes estratégias metodológicas junto a esses profissionais, 

para que os mesmos possam redimensionar seu trabalho em sala de aula, 

garantindo assim, melhor apropriação do conhecimento pelos alunos. 

Desta maneira, a hora-atividade deve ser entendida pelos professores 

como um momento indispensável para a prática pedagógica não se resumindo 



apenas a elaboração e correção de provas, atividades e trabalhos. O processo 

pedagógico deve ser discutido constantemente pelo coletivo escolar, para que 

seja efetivamente realizado, torna-se fundamental a mediação pedagógica 

teórica/prática, a qual não pode acontecer somente nas reuniões pedagógicas. 

É importante destacar que os momentos de estudos aqui requeridos, 

não tomarão todo o tempo de hora-atividade. Entende-se também, a 

importância da realização das atividades práticas essencial à função do 

professor, porém, enxerga-se a necessidade da escola de reformular a hora-

atividade em um espaço de formação continuada, mediada pelo pedagogo 

como organizador do trabalho docentede acordo com as necessidades da 

comunidade escolar para a melhoria do processo educativo. 

A função do pedagogo na hora-atividade é de possibilitar aos 

professores o repensar de sua prática pedagógica, os problemas enfrentados e 

de uma maneira coletiva analisar as metodologias usadas, orientando no 

processo de escolha das mesmas e nos processos de avaliação que permitam 

aos alunos uma aprendizagem mais significativa. 

Com esta abordagem de estudos com textos voltados para a prioridade 

dos professores, o fazer pedagógico pode contribuir com a melhoria do 

processo ensino e aprendizagem e, consequentemente, na melhoria do 

trabalho pedagógico. 

Atualmente o Pedagogo tem tido um papel muito importante, de 

destaque e ocupa um grande espaço nas instituições escolares. É uma peça 

fundamental e um ponto de apoio aos professores, é ele quem articula a 

organização das práticas pedagógicas. Esse profissional necessita construir 

uma relação de confiança entre os professores que lhe permita mediar os 

diferentes pontos de vista, ter a habilidade de negociar e prever ações. 

De acordo com o edital nº 10/2007 do concurso para Pedagogos do 

Estado do Paraná, entre outras, as funções do Pedagogo são: 

- organizar a hora-atividade do coletivo de professores da escola, de 
maneira a garantir que esse espaço\tempo seja usado em função do 
processo pedagógico desenvolvido em sala de aula; 
- participar da elaboração do projeto de formação continuada de 
todos os profissionais da escola e promover ações para sua 
efetivação, tendo como a realização e o aprimoramento do trabalho 
pedagógico escolar (PARANÁ, 2007, s/p). 

  



O espaço da hora-atividade, nem sempre é bem utilizado pelo professor 

que vê nele um momento de descanso ou para resolver outros problemas não 

pertinentes à profissão (PEREIRA, 2007, p.289). 

De acordo com Nóvoa (2001, p.3) “A produção de práticas educativas 

eficazes só surge de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os 

colegas” e também esclarece que: “É no espaço concreto de cada escola, em 

torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a 

verdadeira formação”. 

Assim, o ambiente escolar é um ótimo espaço para a formação 

continuada, no qual, a prática docente pode vir acompanhada com novas 

metodologias. Esse caminho deve ser mediado pelo pedagogo pois é a ele que 

também cabe esse papel. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Hoje, nossa sociedade passa por uma grande inversão de valores 

sociais, econômicos e interpessoais, que refletem em nossas escolas públicas 

e conseguintemente em nosso processo educativo. 

Para resgatar a verdadeira função social da escola, como nos coloca 

Saviani (2008, p.7) que é formar novos indivíduos capazes de transformar a 

sociedade em que estão inseridos, devemos refletir novas concepções da 

organização do trabalho educativo, que possam contribuir significativamente 

para uma educação de qualidade. 

Neste cenário, pensar a escola como um espaço privilegiado para o 

exercício da democracia participativa exige uma reflexão crítica sobre a prática 

docente. Assim nos coloca Freire (2002, p. 39): “Na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. 

Por isso, se torna necessário criarmos espaços para refletirmos a realidade que 

estamos vivendo em nossas escolas. 

Desta maneira e complementando a ideia deLuck (2010, p. 60) afirma 

que: “[...] Construir conhecimentos a partir das práticas escolares coletivas 

constitui-se, portanto, em um processo fundamental a ser promovido na escola, 

e que sustenta e faz avançar a gestão da escola e a qualidade de seu trabalho 

educacional.” 



Nessa perspectiva, o conhecimento é entendido como um valor especial, 

de realização e construção do processo educativo permanente. Logo, em 

nossas escolas temos que construir um espaço permanente de ação-reflexão, 

para discussão colegiada do fazer pedagógico, oportunizando o sentido de co-

responsabilidade das atitudes de cada sujeito da escola, assumindo assim, o 

papel de articulador do processo ensino-aprendizagem. A respeito desse 

comentário, Nóvoa (2001, p. 33), aponta que: 

Todo professor deve ver a escola não somente como o lugar onde ele 
ensina, mas onde aprende. A atualização e a produção de novas 
práticas de ensino só surgem de uma reflexão partilhada entre os 
colegas. Essa reflexão tem lugar na escola e nasce do esforço de 
encontrar respostas para problemas educativos. 
 

Assim, a hora-atividade pode ser vista como um espaço para formação 

dos educadores, focando na organização do trabalho docente. De acordo com 

o artigo nº 3 da Lei Estadual, nº 13807 de 30/09/2002:  

A hora-atividade é o período em que o professor desempenha 
funções da docência, reservado a estudos, planejamento, reunião 
pedagógica, atendimento à comunidade escolar, preparação de 
aulas, avaliação dos alunos e outras correlatas, devendo ser 
cumprida integralmente no local de exercício; e considerando que a 
formação docente tem ganhado grande destaque nos dias atuais o 
professor precisa estar atualizado para enfrentar os problemas do 
cotidiano na escola, pretendemos fazer desde tempo um espaço de 
formação e discussão articulando as disciplinas estimulando a 
reflexão sobre a prática docente (PARANÀ, 2002, s/p). 
 

Dessa forma, entendemos que a hora-atividade é um espaço importante 

para a (re)construção da prática pedagógica. O Pedagogo tem grande 

importância na mediação da mesma, tornando-a um caminho para o 

aperfeiçoamento dos educadores, pois a prática pedagógica implica a relação 

teoria-prática. Cabe então, a esse profissional, exercer essa mediação.Scheibel 

(2009, p. 20), nos ensina que, “teoria e prática não existem uma sem a outra, e 

se encontram em indissolúvel unidade, dependendo uma da outra num 

movimento de influência mútua”.  

Vale destacar um dos conceitos de mediação é expresso por Vygotsky 

como sendo, “em termos genéricos o processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento (apudOLIVEIRA, 2002, p. 26). No caso deste 

trabalho quem exerce o processo de intervenção é o pedagogo, ele é o 

“elemento intermediário”. 



Assim, o pedagogo deve centrar o seu trabalho nas ações dos 

professores, visando uma formação voltada para a realidade escolar. O 

mesmo, como organizador do processo pedagógico oferece condições 

favoráveis às ações dos educadores, possibilitando a intervenção educativa: 

dele para com os professores e, destes, para com os alunos. 

Na modalidade da Educação de Jovens e Adultos os professores 

necessitam de metodologias diferenciadas e uma organização pedagógica que 

os atenda. Essa organização é necessária para o processo ensino e 

aprendizagem, portanto, o pedagogo deve ser o mediador dessa prática 

docente. 

Contudo não basta adaptar as metodologias usadas com crianças e 

adolescentes, o conhecimento do professor sobre novas práticas pedagógicas 

é importante para o sucesso do aluno. Neste contexto, o pedagogo, deve 

auxiliar com propostas de intervenção de modo a aprimorar o desempenho da 

prática docente, sugerindo novas metodologias, instrumentos e procedimentos 

de avaliação e também promovendo espaços no ambiente escolar para a 

reflexão e busca de conhecimentos relativos ao processo de ensino e 

aprendizagem na EJA, levando em consideração a especificidades do 

educando jovem e adulto. 

A hora atividade deve ser, portanto o espaço que o pedagogo deve usar 

para mediar e promover, junto aos educadores, uma prática pedagógica 

significativa, de qualidade, dinâmica, feita com responsabilidade, seriedade e 

compromisso, refletindo e planejando suas atividades diárias. 

Sempre é um desafio refletir a respeito da ação pedagógica, para tanto a 

pessoa do pedagogo se torna fundamental para esta mediação. Reforçando a 

função deste profissional Saviani nos coloca que 

O pedagogo é aquele que domina sistemática e intencionalmente as 
formas de organização do processo de formação cultural que se dá no 
interior das escolas. [...] Daí a necessidade de um espaço organizado 
de forma sistemática com o objetivo de possibilitar o acesso à cultura 
erudita (SAVIANI, 1985, p. 28). 
 

Assim, a hora atividade constitui-se em espaço de influência mútua entre 

pedagogo e professores e, neste formato, proporciona momentos de 

discussões e mediações pedagógicas. 



Logo o pedagogo e os professores devem estar comprometidos com a 

mudança como nos coloca Vasconcellos (2004, apudFRANCISCO; 

SCHNEIDER 2010, p. 22) “as mudanças são difíceis, mas não impossíveis, 

principalmente quando existe um grupo organizado”. Nesse grupo é o lugar 

onde se pode salientar a importância do discorrer dialético, onde os indivíduos, 

através da coletividade, incluam-se como agentes colaboradores de 

transformação da sociedade. 

Para que ocorra um maior comprometimento do grupo no 

desenvolvimento das ações é necessário que as mesmas sejam delineadas e 

sistematizadas coletivamente.Na opinião de Veiga o pedagogo deve pensar na 

“[...] construção de novas formas de relações de trabalho, com espaços abertos 

à reflexão coletiva que favoreçam o diálogo, a comunicação horizontal entre os 

diferentes segmentos envolvidos com o processo educativo” [...] (VEIGA, 2001, 

p.31).  

Assim sendo, cabe ao pedagogo oportunizar momentos que permitam 

aos docentes garantir o processo de reflexão/ação/reflexão, incidindo na 

avaliação do processo educativo, permitindo a (re)tomada de decisões. Nesses 

momentos, a mediação pedagógica tem a finalidade de auxiliar os educadores 

em suas ações, proporcionando-lhes novas leituras sobre o seu fazer 

pedagógico, com o objetivo de refletir e problematizar sua prática. 

Para que as ações tenham sucesso, o pedagogo deverá contar 

continuamente com a colaboração dos demais profissionais, definindo com 

nitidez a especificidade do trabalho. Cada professor deve estar comprometido, 

adotando com coesão e responsabilidade suas ações, amarrando-as ao 

resultado do processo ensino e aprendizagem que acontece na relação 

professor/aluno em sala de aula. 

Neste ponto de vista a Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(SEED) explica que o Pedagogo, “[...] à luz de uma concepção progressista 

tem sua função de mediador do trabalho pedagógico, agindo em todos os 

espaços de contradição para a transformação da prática escolar” (PARANÁ, 

2008, s/p). Desta maneira, o pedagogo, por meio de estudos, direciona o 

trabalho pedagógico de forma reflexiva e crítica junto aos docentes, mediando 

novos caminhos para uma educação comprometida e com qualidade. 



Importante salientar como Libâneo (2008, p.61), configura a atuação do 

pedagogo enquanto mediador da organização pedagógica no contexto escolar. 

Para o autor: 

[...] atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos 
professores no aprimoramento de seu desempenho na sala de aula 
(conteúdos, métodos, técnicas, formas de organização da classe), na 
análise e compreensão de situações de ensino com base nos 
conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do 
conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula. 
 

No entanto, cabe ao pedagogo refletir com os educadores a 

compreensão da realidade escolar, de forma, que leve os professores e 

professoras a discutirem sobre sua prática docente, questionando sua 

metodologia, seus conteúdos, e com base em seu conhecimento teórico, 

subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico dos educadores. 

Contudo, é necessário, em primeira mão, que os professores relacionem 

os temas que devem ser estudados, levando em consideração a diversidade 

encontrada na EJA. Também é preciso que o professor aceite e entenda que o 

ambiente escolar é um ótimo espaço de formação continuada, para se 

manterem atualizados a respeito de novas metodologias e práticas 

pedagógicas eficientes para o Século XXI.  

  

CONCLUSÃO 

  

Enxerga-se a necessidade de, a escola, reformular à hora-atividade em 

um espaço de formação continuada, de acordo com as necessidades da 

comunidade escolar para a melhoria do processo educativo, tendo como 

prioridade a gestão pedagógica. 

Dessa forma, será importante a liderança do pedagogo para estimular a 

reflexão e ação dos professores no contexto escolar, num espaço onde os 

sujeitos possam expor livremente seus pensamentos de maneira coerente em 

busca da integração da prática pedagógica e o âmbito social. A principal ação, 

nesses momentos será a mediação pedagógica, com momentos de leituras e 

estudos, para discussões relativas aos próprios assuntos expostos pelos 

professores a partir da realidade escolar. 

Essas mediações deverão ocorrer através de grupo de estudos, com os 

professores na hora atividade concentrada, no período de trabalho. Serão 



debatidos temas pertinentes à organização da prática pedagógica, procurando 

assim, interferir no cotidiano escolar de forma coletiva e organizada, partindo 

então, da própria prática. 

Dessa forma, as ações poderão ser planejadas com antecedência após 

reflexão conjunta referentes às necessidades existentes, onde os educadores 

poderão redimensionar seu trabalho em sala de aula, garantindo assim melhor 

apropriação do conhecimento pelos alunos. 

Pontua-se ainda, que esse é um breve trabalho de formação dos 

professores, tendo como ponto de partida e de chegada o fazer pedagógico, 

portanto, o grande desafio é garantir a sua continuidade. 

Em suma, é importante compreender o papel do pedagogo como 

mediador nas discussões a respeito das práticas docentes. Trazer essas 

discussões para a hora-atividade é realmente usufruir adequadamente desse 

espaço e possibilitar a formação continuada dos professores.  
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