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APÊNDICE C - Quadro de descrição geral das atividades realizadas no campo 

 

Data Turno Professora Descrição Duração 

14/09/06 manhã Célia Apresentação à professora da sala de recuperação, 

apresentação à diretora da escola, explicação sobre a 

pesquisa e formalização de concordância. 

Conversa informal com mãe de aluno da sala de 

reforço/recuperação. 

Observação na sala de reforço – Atividade sobre a 

música “Se esta rua fosse minha” 

Conversa com professora Célia sobre a  recuperação 

Desabafo da professora sobre a imposição de  métodos 

de alfabetização , inadequados, em sua opinião. 

2h00 

14/09/06 tarde Célia Conversa informal com professora Célia – relata sua 

trajetória  profissional 

Observação na sala de recuperação  - Atividade sobre a 

música “Se esta rua fosse minha” 

Referência aos alunos que fogem ou se esquivam da  

aula de recuperação 

1h30 

28/09/06 manhã Ana Apresentação à professora. 

Observação na sala de recuperação – Atividade feita em 

duplas: realização de escrita de uma história a partir de 

uma ilustração 

Conversa com a professora  Ana  sobre  a Recuperação, 

Progressão continuada e outras Políticas Públicas. 

A professora Ana revela descrédito , desânimo e 

cansaço, entretanto realiza um trabalho intenso e 

paciente  durante a aula. 

1h10 

28/09/06 tarde Ana Observação na sala de recuperação 

Atividade:  texto coletivo a partir de palavras escritas 

pela professora. 

Copio o texto final da lousa e os alunos se espantam 

que eu tenha copiado “suas idéias” em meu caderno 

Interação com os alunos. Perguntam sobre mim, meus 

registros, meus objetivos ali. 

Intervenho diante de uma situação de humilhação e 

briga entre alguns alunos. 

1h00 

19/10/06 manhã Célia Observação na sala de recuperação 

Atividade: leitura em duplas de uma revista  doada pelo 

SESI (Sesinho) 

A confusão entre “Sesinho” e “Zézinho” 

Atividade com letras móveis 

Me aproximo de José Gervásio. 

Revelo à professora Célia minha admiração diante da 

percepção do  progresso de alguns alunos. Ela me diz 

que não acredita na alfabetização sem cartilha. 

1h30 



APÊNDICE C  2 

Data Turno Professora Descrição Duração 

19/10/06 tarde Célia Observação na sala de recuperação 

Atividade em pequenos grupos - formar palavras de 

uma revistinha com letras móveis 

Converso com a professora Célia sobre os critérios para 

encaminhamento ou desligamento da sala de 

recuperação.  Fica evidente a relatividade dos critérios. 

Digo à professora que percebi várias crianças tentando 

ler enquanto ela dava atenção individual a outros 

alunos. 

Ela se mostra admirada revelando que às vezes não 

consegue  ver o progresso dos alunos. 

1h30 

26/10/06 manhã Ana Observação na sala de recuperação 

Aluna  indaga o que faço ali. Ao dizer que desejo 

conhecer a classe de reforço, ela responde: “é uma 

classe onde ninguém faz lição, só bagunça.” 

Professora fica mais de 10 minutos dando “um sermão” 

sobre a importância do esforço e colaboração dos 

alunos, uma vez que ela está fazendo sua parte. 

Atividades: continuação de tarefa anterior (escrever 

uma canção de ninar) e ditado 

Muita indisciplina e desatenção. 

As crianças não atendem às solicitações de participação 

feitas pela professora. 

A aula começa, de fato, às 12h. Encerra-se às 12h30. 

Converso com três  alunos, Nilson, Daniel e Marcos. 

Explicam, quase numa tentativa de justificar,  os 

motivos pelos quais precisaram ir para a  recuperação. 

Após o final da aula converso com a professora  Ana  

sobre os  critérios para reprovação. Ela faz muitas 

críticas à Progressão Continuada. 

1h30 

26/10/06 tarde Ana Observação na sala de recuperação 

Atividade: escrever frases alusivas às cenas desenhadas 

nas folhas 

Reclamações dos alunos sobre doenças ( dor de cabeça, 

sinusite, dor de barriga, etc)  como explicação para a 

não realização das tarefas  

Um aluno copia a lição do outro, cuja escrita está 

totalmente incorreta. 

1h30 

09/11/06 manhã Célia Observação na sala de recuperação 

Atividades: leitura coletiva do verso de Natal 

(Borboleta pequenina...) e  formar as palavras da  lousa 

com as letras móveis 

Leitura coletiva feita repetidamente – alunos apenas 

memorizam o verso, nem todos estão lendo 

Atividade em grupo – formar palavras do verso com as 

letras móveis  (alunos de frente uns para os outros 

dificultando a leitura das palavras) 

1h10 
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Data Turno Professora Descrição Duração 

16/11/06 manhã Célia A professora Célia conversa comigo sobre sua família e 

depois sobre Inclusão. 

Compara o esforço do aluno cadeirante ao dos alunos 

do reforço. 

Observação na sala de recuperação 

Atividades: leitura coletiva do verso de Natal e leitura 

individual (escolha de alguns alunos para lerem na 

lousa, individualmente – muita dificuldade) 

Criança copia uma palavra ao lado da outra e não uma 

embaixo da outra, como a professora havia solicitado. 

Professora risca  a lição e manda refazer. A aluna chora 

e não faz mais nada . Converso com a aluna. 

1h00 

16/11/06 tarde Ana Observação na sala de recuperação 

Conversa com Sebastiana , aluna de 10 anos da 4ª série 

que diz não saber escrever, mas depois escreve um 

bilhete para a professora com letra bastão na lousa. 

Atividades: escrita da letra  de “Parabéns a você” e 

redação sobre o tema: “O aniversário dos meus sonhos” 

Duas alunas escrevem bilhetes carinhosos para a 

professora na lousa 

A aluna Joelma me diz que queria que toda a família 

viesse da Bahia p/ São Paulo. Este seria ao aniversário 

dos seus sonhos. 

Professora  verifica a leitura dos alunos, 

individualmente 

1h00 

23/11/06 manhã Ana Observação na sala de recuperação 

Somente após 15 minutos a professora consegue 

silêncio para iniciar uma atividade. 

Atividade: escrever uma carta para Papai Noel dizendo 

o que espera receber no Natal 

Nilson (11 anos) se recusa a escrever alegando não 

acreditar em Papai Noel desde pequeno. 

Converso com ele sobre a classe de reforço. Relata que 

a classe é chata, que faz a lição logo e depois fica 

brincando.  

Professora se indispõe com este aluno  que a 

desrespeita. 

 Mostra-se muito angustiada com o fato de “ter que 

recuperar alguns que não querem estar lá.” 

Converso com ela sobre o que ele me disse, mas ela não 

vê outra alternativa, uma vez que é orientada a dar 

atendimento individualizado. 

Revela estar frustrada com seu trabalho. 

1h10 
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Data Turno Professora Descrição Duração 

23/11/06 tarde Ana Observação na sala de recuperação 

Atividade: escrever carta ao Papai Noel dizendo o que 

deseja receber 

Sebastiana diz: “Desejo que não  precise mais vir na 

escola” 

Um garoto diz: “vou escrever Papai Noel quero que 

você não venha” 

Pergunto por que e ele responde:” Toda vez que eu 

peço alguma coisa, ele traz outra. 

Sebastiana me mostra a lição que fez na classe, pela 

manhã. Só conseguiu copiar o enunciado  da lição. 

Diz: “hoje não vou escrever: já escrevi muito na sala. 

Estou muito cansada e com dor de cabeça.” 

Professora dá atenção individual a alguns alunos com 

mais dificuldade enquanto os demais não realizam 

nenhuma atividade pedagógica 

Ganho um desenho de um aluno. 

Um grupo de alunos discute sobre as atividades 

profissionais dos pais e o lugar onde moram.  

Alguém diz que Sebastiana é da favela. 

Na saída a aluna Joelma pede para descer as escadas 

segurando minha bolsa. Um aluno diz a mim que ela 

vai roubar. Combino que pode segurar até o portão da 

escola. Ao chegar, me devolve e sorri. 

1h00 

30/11/06 manhã  Observação de atividade no pátio: Feira Cultural  e 

apresentação de música natalina pelo coral composto 

por  professoras e funcionários da escola 

Maria, a professora coordenadora,  me conta que uma 

amiga psiquiatra virá fazer exames nos alunos com 

dificuldades.  José Gervásio é um deles.  

2h00 

04/12/06 manhã  Objetivo:  realizar entrevista previamente agendada 

com Profa Célia. 

Havia reunião de Conselho de Classe – não houve 

abertura para minha participação 

Reagendei a entrevista  com a professora. 

050min 

07/12/06 manhã  Objetivo: encontro com grupo de alunos de recuperação 

Fiquei aguardando a coordenadora Pedagógica, que não 

compareceu por estar doente,  não tendo sido possível 

realizar o encontro.  

1h15 

07/12/06 tarde  Ana Realização de entrevista com professora Ana  050min 

07/12/06 tarde Célia Realização de entrevista com a professora Célia 1h00 

08/12/06 tarde  Realização de entrevista coletiva com seis alunos da 

sala de recuperação do período da tarde. 

Temas discutidos: explicações para estar na sala de 

recuperação,  concepções de si próprios enquanto 

alunos,  relação com a professora,  resultados da 

freqüência à sala de recuperação. 

050min 
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Data Turno Professora Descrição Duração 

11/12/06 tarde  Realização de entrevista com as mães de dois alunos de 

turmas de recuperação 

1h00 

12/12 tarde  Realização de entrevista com coordenadora pedagógica 1h40 

13/12 manhã  Realização de entrevista coletiva com 8  alunos do 

período da manhã 

Temas discutidos: Objetivos  e resultados da classe de 

reforço, a questão do esforço próprio para conseguir 

aprender, concepções de si próprios enquanto alunos,  

relação com a professora,relação professora/ família, 

opinião sobre a escola, o que mais gostam na escola. 

040min 

20/12 manhã  Realização de entrevista com a diretora da escola 1h30 

 


