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[...]os fundamentos teórico-metodológicos, [..] são norteados por um pressuposto básico: 

ações pedagógicas pautadas em uma concepção sócio-histórica de homem, sociedade e 

educação, em uma análise crítica do impacto de tais conceitos na cultura escolar.  
(Projeto Político Pedagógico /CEPAE/2016) 

 

  

 Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

 Tendo por base o processo da/na dinâmica educacional praticada no CEPAE/UFG, o coletivo de professores da 

primeira fase vem discutindo, desde o período de planejamento inicial de 2017, um novo formato de entrada dos alunos 

em sala de aula. Pensando que todos os acontecimentos escolares podem ser utilizados como instrumento de formação 

humana, aprofundamos o diálogo em torno da circulação dos alunos por múltiplos lugares de aprendizado no espaço 

geográfico da escola. Neste contexto, surgiu a ideia de desconstrução das “filas” na quadra, antes do início das aulas, com 

a adoção de outro formato de ingresso para os estudantes da Primeira Fase do Ensino Fundamental, similar ao que 

acontece na Segunda Fase do Ensino Fundamental. 

 Neste sentido, o momento da entrada configura-se em ação pedagógica, ao possibilitar ao aluno exercitar a sua 

autonomia de ir e vir, no espaço escolar, interagir com o ambiente e com as pessoas, de maneira semelhante ao que ocorre 

em outros espaços de formação e socialização. 

 Desta forma, a partir do próximo dia 03/04, segunda-feira, antes do início das aulas, as crianças não precisarão 

se organizar em fila e poderão aguardar o início das aulas em diferentes lugares da escola, não necessariamente na quadra. 

Os professores já têm conversado com as crianças sobre esta mudança, no sentido de orientá-las a adentrarem calmamente 

no espaço da sala, uma vez que o lugar de cada aluno já estará determinado pelo mapa de sala, previamente construído 

pelos professores da turma, juntamente aos alunos. A entrada nas salas de aulas se dará a partir do primeiro sinal, às 

7h25min, momento em que os professores abrirão as salas e aguardarão os alunos. Dado o segundo sinal, às 7h30min, o 

professor iniciará sua aula, sem que haja nenhum tipo de alteração no horário de início e término das aulas. Na hora da 

saída, às 11:45, os responsáveis deverão evitar entrar nas salas de aula e aguardar os estudantes na quadra.    

          Solicitamos aos pais que nos auxiliem neste processo de mudança, deixando os estudantes na quadra, evitando 

entrar nas salas de aulas, a fim de que as crianças tenham a oportunidade de lidar autonomamente com este momento 

pedagógico. 

 Contamos com o apoio de todos para estabelecer esta nova dinâmica de entrada. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

    Prof.ª Dr.ª Clêidna Aparecida de Lima 

         Coordenadora do Departamento Multidisciplinar de Pedagogia 

                                                         1ª Fase do Ensino Fundamental 

     CEPAE/UFG 

 

 

 

 


