
ANEXO J 

 

Planejamento Colaborativo – Unidade de investigação I 

 

Reunião 2. Classe: 4º ano do Ensino Fundamental  

Data: 01 de agosto de 2011 

Início: 13h00min  

Final: 13h50min 

Participantes: Coordenador PYP, professores de classe, coordenador de 

artes, professora de português, professora de música, professores de 

educação física, professor de teatro, diretora do programa de suporte 

individual, pesquisador Alvaro Caselli (Diretor de Educação Física). 

 

Tema transdisciplinar: Como nos organizamos (How we organise ourselves) 

Título da unidade: Nenhum homem é uma ilha (No Man is an island) 

Idéia central: Comunidades organizam-se de diferentes formas (Communities 

organize themselves in different ways)) 

Linhas de investigação:  

 A variedade de comunidades em uma sociedade e como decisões são 

tomadas em diferentes sociedades (The variety of communities within a 

society and how decisions are made in different societies)  

 Características de diferentes organizações/comunidades como parte de 

uma sociedade (Characteristics of different organizations/communities as 

part of a society) 

 Comunidades no reino animal (Communities in the animal kingdom) 

 Características de alguns sistemas de governo (Characteristic of some 

government systems) 

Atitudes: cooperação, empatia  

Key concepts: função, conexão e perspectiva 

Conceitos relacionados: cooperação e network  

 

COORDENADOR DO PYP 



Nós temos que ter em mente que a idéia central está relacionada com o 

tema transdisciplinar e que todos nós professores possamos trabalhar juntos 

na direção do tema transdisciplinar. 

O primeiro conceito que vamos explorar aqui é função. Por que vocês 

acham que temos este conceito chave aqui na unidade. A função do que? 

 

??? 

De como funciona? 

 

COORDENADOR DO PYP 

Ok, então nós temos que entender a função de uma comunidade. 

INCOMPREENSÍVEL... 

Vocês estão planejando explorar comunidades diferentes, mas então... 

Conexão – O que podemos conectar nessa unidade? 

 

PROFESSOR DE TEATRO 

Organização e comunidade; uma comunidade precisa de um sistema 

organizacional  

 

COORDENADOR DO PYP 

E perspectiva? 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO SIGMA 

Os papéis que as pessoas assumem... 

 

COORDENADOR DO PYP 

Temos que entender as diferentes perspectivas. 

Você gostaria de descrever o que planeja fazer? Se você quiser, 

podemos começar pelas linhas de investigação e ir mais ou menos 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

As linhas de investigação são:  



 A variedade de comunidades em uma sociedade e como decisões são 

tomadas em diferentes sociedades (The variety of communities within a 

society and how decisions are made in different societies)  

 Características de diferentes organizações/comunidades como parte de 

uma sociedade (Characteristics of different organizations/communities as 

part of a society) 

 Comunidades no reino animal (Communities in the animal kingdom) 

 Características de alguns sistemas de governo (Characteristic of some 

government systems) 

Aqui nós mudamos de hierarquia e feudalismo para sistemas de 

governo, pois é um pouco mais abrangente e inclui diferentes sistemas, que é 

o que estaremos vendo.  Uma das coisas que estávamos conversando é que 

nós também poderíamos ter os alunos pesquisando sobre seus respectivos 

sistemas de governo, perguntando para os pais em casa, já que há alunos de 

diversos países.  

 

COORDENADOR DO PYP 

Vocês vão começar com o Brasil? 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

Nós vamos começar na verdade com nossa comunidade, na escola, 

suas famílias... 

 

COORDENADOR DO PYP 

Não, minha questão é que nós possamos garantir que o Brasil não será 

deixado de lado.  

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

É claro! 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 6º ANO 

Se você não se sente confortável em desenvolver sobre o governo 

Brasileiro, podemos fazê-lo através do Português. 

 



PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

Uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês é sobre a história do 

Brasil pois aqui nossos recursos precisam ser coletados e eu não sei nada 

sobre isso. Se você puder me ajudar fazendo alguma coisa na área de 

Português durante esta unidade, seria bom. Sistema político eu provavelmente 

poderia entender e pesquisar, mas em relação à história é muito mais e eu não 

sei nenhum ... seria ótimo. 

E a outra parte dos conhecimentos e habilidades que nós iremos 

trabalhar é sobre construção de uma comunidade, então estaremos fazendo 

jogos de construção de comunidade. 

Nós conversamos sobre prover uma situação em que os alunos tenham 

que organizar em comunidades com certas necessidades. O que faremos é dá-

los um cenário onde eles estão presos em uma ilha e eles têm que pensar 

sobre como se organizarem. É o que pensamos e também pensamos em 

mostrar para eles uma organização de animais, mostrar vídeos de abelhas e 

certos ... (INCOMPREENSÍVEL). Isso é o que planejamos fazer bem no início. 

No final faremos uma avaliação somativa onde os alunos fariam perguntas 

mais profundas para seus pais sobre como seus trabalham são organizados, 

por que eu acho... e também em pequenos grupos eles escolheriam um animal 

e fariam uma apresentação oral. E também, por exemplo, comerciais em teatro 

mostrando como animais se organizam em comunidades e cuidam da 

sobrevivência das espécies. E o próximo é escrever uma biografia de um 

monarca ou um político líder no tempo passado. E também um projeto escrito.  

 

COORDENADOR DO PYP 

Uma sugestão aqui. Dar a eles a opção de falar com seus pais ou outra 

pessoa, pois às vezes as crianças não querem falar sobre seus pais, então nós 

damos a opção de falar de outra pessoa.  

 

PROFESSOR DE CLASSE 4º ANO SIGMA 

(INCOMPREENSÍVEL) 

 

COORDENADOR DE ARTE 

Isso é muita coisa para fazer! 



 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

Sim é muita coisa. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Acho que este é um bom exemplo para uma unidade porque na medida 

em que vamos nos tornando melhores professores, podemos fazer tudo isso 

conectado, não ao mesmo tempo...  

 

COORDENADOR DE ARTE 

É bem complexo. 

 

ALVARO 

 Se você pensar que os conceitos mais importantes referem-se a 

organização dos animais em suas comunidades e sistemas de governo e 

hierárquicos, eles estão dentro de qualquer das linhas de investigação. Você 

está falando sobre inserir diferentes disciplina e cobrir conteúdos disciplinares 

específicos relacionados e isso pode ser demais. 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

Eu estava pensando em fazer algo relacionado ao que já fizemos em 

algumas das unidades do 2º ano. Eu acho que é mais sobre construir sobre ao 

invés de simples explorar, o que é bom, pois significa que eles já tem muitos 

conhecimentos como base, então espero que possamos ir mais aprofundado 

em relação ao que eles já sabem. Não será o mesmo para eles.  E a outra 

coisa é que nós queremos incluir as partes de Ciências e Estudos Sociais e a 

unidade, então é importante que tenhamos as duas avaliações. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Mas não somente ciências ou estudos sociais. Mas eu sei que é 

desafiador, mas é para isto que estamos aqui.  

 

COORDENADOR DE ARTE 

É preciso tempo para isso.  



 

COORDENADOR DO PYP 

É importante que expressemos nossas opiniões. 

 

PROFESSOR DE TEATRO 

 O problema é o seguinte: o exposto é consideravelmente diferente do 

ano passado e eu creio que nós temos que sentar e programar novamente. 

Porque minha parte é totalmente relacionada somente com trabalho em grupo. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Então se você quiser, podemos sentar amanhã e discutir de que modo 

podemos ver um time como uma comunidade 

 

PROFESSOR DE TEATRO 

Será totalmente diferente. Não cabe. 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

Posso ouvir o que você fez o ano passado? 

 

PROFESSOR DE TEATRO 

Claro. A primeira aula ainda é um pouco relacionada à organização. É 

mais relacionado ao funcionamento da aula, as responsabilidades, etc. Então 

tivemos duas semanas de jogos não relacionados a atuar mas sim à 

necessidade do outro para as coisas funcionarem, do colega e da classe toda 

para as coisas funcionarem.  E depois disso eu proponho um jogo chamado  

“Salve o ... (incompreensível)”, onde eles tem que seguir etapas para encontrar 

uma palavra, dividida como num quebra-cabeças e, quando eles acham todas 

as peças e as põem juntas, acham a palavra que irá ajudar a humanidade. 

E então eles têm que criar seus próprios jogos, ex. Omega cria um jogo 

para o Sigma, ou nas classes, grupo A cria para o grupo B uma atividade em 

que eles também tem que achar uma palavra ou algo que é valiosa para se 

viver em sociedade. 

 

COORDENADOR DO PYP 



 Eu vejo muitas conexões no momento com comunidades e sociedade... 

 

PROFESSOR DE TEATRO 

Eu sei, mas eu acho que eles vão ... 

 

COORDENADOR DO PYP 

Não se preocupe, pois nós professores especialistas, não precisamos 

olhar necessariamente para as linhas de investigação, às vezes trabalhamos 

na direção da idéia central, ou a partir dos conceitos relacionados à unidade.  

Então você está abordando “comunidades organizam-se de diferentes formas”. 

Eles (outros professores) estão explorando sistemas de governo ou ... 

 

PROFESSOR DE TEATRO 

Há muito sobre “nenhum homem é uma ilha”, então o tempo todo 

durante as 6 ou 5 semanas estão somente trabalhando em grupos. Eles não 

estão trabalhando individualmente. “Nenhum homem é uma ilha” 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Eles estão focando na própria comunidade deles, eu não vejo... 

 

ALVARO 

 Quando eles estão trazendo os conteúdos para a unidade, eles estão 

trazendo com a perspectiva de ciências ou estudos sociais, e sua disciplina é 

teatro, a nossa é EF, diferentes disciplinas. Nós não precisamos entrar nos 

conteúdos das outras disciplinas, mas o núcleo, a estrutura que irá dirigir a 

unidade. 

 

PROFESSOR DE CLASSE 4º ANO SIGMA 

 Muitas coisas que você está falando têm a ver com que estaremos 

discutindo, talvez não esteja claro na unidade, mas há conexões 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Nós não tivemos muitas atividades além das avaliações que já foram 

propostas anteriormente, pois não estávamos certos de como exatamente 



trabalhar em sala. Nós queríamos mais tempo para decidirmos o que fazer pois 

não conhecemos bem a unidade. Aqui, agora podemos ter algumas idéias, mas 

não acho que iria mudar as linhas de investigação porque não mudamos nada 

do ano passado exceto uma das atividades que falamos, e as linhas de 

investigação também, nós só mudamos os sistemas de governo.  Não há 

outras mudanças. 

 

PROFESSOR DE CLASSE 4º ANO SIGMA 

Características de diferentes organizações/comunidades como parte de 

uma sociedade está decididamente dentro da sua... 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

Eu acho que deveríamos continuar com a construção de uma 

comunidade e trabalharemos duro nesta unidade porque é importante começar 

o ano para construirmos uma comunidade na sala.  

 

PROFESSOR DE TEATRO 

A única coisa sobre teatro é que por causa do Peraltas e feriados, 

teremos que reagendar todas as semanas em uma divisão como: unidade 1, 

seis semanas; unidade 2, quatro semanas, unidade 3, quatro semanas. Eu 

acredito que nesta por ser a primeira, farei em 6 semanas. As outras terei que 

fazê-las mais curtas.  

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO SIGMA 

Nós trabalharemos com jogos de invasão, em particular com o tag rugby 

que é um jogo bem tático; eles tem que se organizar ofensiva e 

defensivamente. Então eu acho que podemos fazer essa conexão, como eles 

vão se organizar a fim de atingir os objetivos. 

 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO OMEGA 

E criar estratégias também. Iremos trabalhar com desafios de aventura, 

onde eles terão alguns desafios que daremos a eles. Então eles tem que se 

organizar para solucionar os problemas. Ex. Eles tem que cruzar o corredor 

sem pisar no chão; nós daremos alguns blocos para que eles cruzem para o 



outro lado sem pisar no chão. Eles tem que pensar como se organizarem para 

vencer esse desafio. Eles também vão trabalhar juntos para criarem um desafio 

para um outro grupo.  Vamos pensar juntos, discutir, como vamos nos 

organizar, então temos que sentar, todos podem falar ao mesmo tempo? Não... 

vamos conversar, vamos levantar a mão para falar, vamos ouvir todas as 

idéias, temos que pensar no caminho para solucionar o problema.  

 

ALVARO 

 Vamos tentar observar nas habilidades de organização e selecionar 

exatamente o que pode combinar com o que você está pensando, certo? 

Quando você seleciona as habilidades transdisciplinares,.. 

 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO OMEGA 

 Eu pensei sobre o que fizemos o ano passado na unidade “pensar, 

planejar e agir”, para pensarem sobre o caminho, não somente vamos fazer... 

 

COORDENADOR DO PYP 

E o básico é começar com a comunidade do grupo e então você pensou 

em continuar dentro dessa comunidade. Aí vocês vão além e começam a 

explicar sobre monarquia e democracia e eles podem fazer conexões com seus 

grupos; então é mais fácil se eu falo o que vocês têm que fazer. Escute, eu falo 

e vocês seguem as instruções. É mais difícil viver numa democracia, vocês têm 

que escutar uns aos outros. O que estamos vivendo no momento. Através da 

história, tivemos ditadores dizendo o que devemos fazer.  

 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO OMEGA 

 É porque para solucionar um problema podemos pensar em diferentes 

soluções. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 E se eu não escuto ou não chance a outra pessoa de expressar suas 

idéias, então sou um ditador... e é fácil porque ... siga-me. Então sabemos que 

isso está acontecendo e podemos fazer essas conexões. 

 



PROFESSORA DE PORTUGUÊS 

 Iremos fazer mais ou menos a mesma coisa porque trabalharemos com 

... e juntos formaremos uma guilda de estudantes. Eles têm que eleger um 

membro da classe para ser o representante da classe, um de cada turma, e 

então farão algumas regras para por as idéias em prática.  

 

COORDENADOR DO PYP 

 Seria legal checar que essas regras não sejam somente para Português, 

para que vocês possam trabalhar juntos checando as regras, fica claro que 

estamos trabalhando juntos. 

 

PROFESSORA DE PORTUGUÊS – PSL 

 Regras que eles podem fazer jogos durante o horário do almoço, regras 

para todas as matérias e situações na escola.  

 

ALVARO 

 Tenho certeza que vocês já irão criar os acordos essenciais junto com 

os alunos no início do ano na sala, que será de qualquer forma compartilhado 

com os outros professores. 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Nós provavelmente teremos regras para trabalhar, para materiais e 

podemos por tudo junto.  

 

PROFESSORA DE PORTUGUÊS – PSL 

 Nós vamos começar com os índios, como eles se organizam, depois a 

democracia e como nossa atual democracia funciona, o papel do presidente, 

etc. 

 

COORDENADOR DO PYP 

 Como o governo brasileiro funciona, que temos presidente, e o estado 

de São Paulo também ou somente a nação como um todo? 

 

PROFESSORA DE PORTUGUÊS 



 Somente a nação como um todo. 

 

PROFESSOR DE CLASSE DO 4º ANO SIGMA 

 Eu tenho uns DVDs sobre umas tribos indígenas amazônicas, que 

podem ser traduzidos para o português também. Pode ser útil para vocês. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Seria maravilhoso se vocês fizerem em Inglês e em Português. É 

importante que eles vejam que podemos abordar o Brasil em outras línguas. 

Não há divisão em relação à língua. 

 

ALVARO 

É importante saber também a perspectiva do produtor, pois existem 

diferentes visões sobre as comunidades indígenas, diferentes perspectivas. 

 

PROFESSORA DE MUSICA 

 Na 4º ano é quando eles escolhem um instrumento, na verdade tomam a 

decisão de estudar um instrumento no 4º, 5º e 6º ano, sem trocar.  Eles na 

verdade fizeram a escolha no final do 3º ano o ano passado e agora será a 

primeira vez deste jeito. Eles verão como funciona o programa e como vão se 

organizar nas aulas individuais e em grupo. É bom que esta unidade seja a 

primeira, pois faríamos de qualquer maneira. E nas aulas sobre música que eu 

darei vamos falar sobre diferentes formas de organizar diferentes comunidades 

musicais. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Nós tivemos um problema o ano passado, quando decidimos basear a 

unidade de investigação “nenhum homem é uma ilha”, no poema em si do John 

Don, e nós percebemos que as crianças não podiam entender o poema o 

suficiente para reinterpretá-lo de uma forma visual. A experiência foi boa, as 

crianças que conseguiram entender o fizeram bem, mas infelizmente nem 

todos foram capazes de compreender. Aí abrimos para misturar a mídia, mas 

as crianças não puderam necessariamente lidar bem com as teorias e tantas 

idéias. Esta foi a aula 1 o ano passado. Este ano com a questão de 



comunidades e trabalho em conjunto, eu pensei nos “murais” para que eles 

trabalhassem e pendurassem os murais no corredor. Então eles teriam que 

fazer o contorno dos seus corpos nos murais. São mais ou menos 22 

estudantes em cada classe. Eles têm que vir com a idéia de representarem-se 

no mural, o contorno do corpo e eles têm que incluir elementos, vamos dizer, 

pois você falou sobre coisas sobre cultura, diferentes culturas, sobre como eles 

relacionam-se com as cores, animais, o mais importante é que o mural 

represente cada classe mas eles têm que tomar a decisão deles sobre como 

eles querem representar a classe. O que eu estou interessado é que eles 

incluam o contorno de cada um de seus corpos no mural. Eles têm que trazer 

coisas sobre sobreposição, sobre esquemas de cores, sobre como vão caber 

todas as coisas.  

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Onde serão colocados os murais? 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Pendurá-los... somos uma comunidade, vamos trabalhar juntos nisso. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Como no ano passado, na exibição do 6º ano, pendurados. 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Mas você acha que quarenta e seis serão possíveis? 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Não, são somente dois - um para o Omega e um para o Sigma 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 São seis, dois lados. Então você tem seis, ou melhor - doze lados. 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Você deve olhar a logística dos lados etc. 

 



COORDENADOR DE ARTE 

 Eu já fiz isso antes 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Eu ainda não consegui entender... 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Basicamente, cada aluno / cada classe receberá um painel com um 

determinado espaço. Eles terão que decidir como farão o contorno dos corpos 

deles no espaço oferecido. É claro que incluirão elementos como cooperação, 

organização, decisão de quantas formas conseguirão incluir no espaço, 

medidas, proporções e depois terão que decidir como eles irão colorir ou 

decorar tais formas para representar suas idéias. Talvez queiram representar 

animais, pois estão discutindo animais; talvez queiram falar do próprio grupo 

para poderem se relacionar com suas próprias identidades e cultura; talvez 

eles queiram falar de assuntos relacionados à idade deles. A única coisa é que 

a maior parte deste projeto é a apropriarão da idéia dos alunos nas decisões de 

como vão colorir, mas o mural precisará ser um tema adaptado e baseado em 

modelos de murais que eu estarei trazendo, como por exemplo, “pop art”.  

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Entendo...é claro. 

 

COORDENADOR DO PYP 

Então neste caso estamos dizendo que trabalharão em grupos e um 

grupo pode ser “comunidade” e o plano é que eles mostrem através da Arte a 

comunidade deles no mural. E então podemos discutir quais elementos 

podemos incluir em tal mural. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Isso, eu não quero dizer o que fazer com as crianças mais velhas, isso 

podemos fazer com as crianças mais novas.  

 

 



COORDENADOR DO PYP 

 Por isso a importância de decidirmos quais conceitos. Ao invés de 

pensarmos no produto final, precisamos pensar nos conceitos. Por exemplo – 

“comunidade’’ - uma comunidade que ficará exposta para todos nós através de 

murais expostos no corredor. Os grupos terão tempo para pesquisar o que 

querem mostrar deles e da comunidade em que vivem. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 O fato de já termos experiência em expor murais no corredor ajuda 

bastante, pois no grupo escolhemos quem fica responsável pelo esboço do 

mural; escolhemos quem vai ser responsável pelos materiais necessários; 

quem organizará a finalização...  

 

COORDENADOR DE PYP 

 Mas nós podemos deixá-los decidir tudo isso. Quais são as coisas que 

precisarão e quem as fará?  Vocês dão as chances - vocês podem mostrar o 

que querem mostrar e a mensagem que querem passar através desse mural, 

todos os elementos que vão abranger. Temos que começar a pensar em nos 

achar como indivíduos e a partir daí em como vamos nos posicionar no grupo. 

 

PROFESSOR DE CLASSE DO 4º ANO SIGMA 

 Tem duas coisas que gosto deste projeto. Uma é que nossa intenção é 

tentarmos fazer com que as crianças possam entender que trabalhando juntos 

em harmonia serão capazes de produzir mais e é claro que conseguirão isto no 

mural, pois é em uma escala muito maior. Também a idéia de que este mural é 

deles e terão que escolher a idéia que pertence a eles e trabalhar nisso.  

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Eles terão a consciência que não estão sozinhos. Também verão que os 

sobrepostos são uma metamorfose e que as coisas mudam. Como um 

contorno individual você é uma coisa, mas misturado a outros traços e 

contornos você se transforma em outra.  

 

 



PROFESSOR DE CLASSE DO 4º ANO SIGMA 

 Interessante. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Pode haver muitas possibilidades. Tudo é uma transformação. Eles 

podem pensar em juntar a cabeça de um animal ao contorno final, ou asas. 

Não sei, isto é algo que tem que vir dos alunos.. 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Isso. Essas idéias virão deles. 

 

COORDENADOR DE PYP 

 Precisamos pensar em quais serão as questões guias. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Vocês precisarão guiar isto.  

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Sim. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Precisamos falar muito nisso... 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

É possível que tenhamos mais que seis murais, senão teremos sete 

alunos em um só mural e acho que não será muito... 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 São 45 alunos? 22 e 23? 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Ainda não sabemos, pois o sistema ainda não está disponível. 

 

 



PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

Estou pensando que seria bom ter de três a cinco alunos em cada mural. 

Você acha... 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Teremos que olhar o número exato de alunos quando recebermos as 

listas. Também precisamos ver como pendurar os murais. Nós podemos 

resolver isto depois.  

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

            Isso provavelmente será... 

  

PROFESSOR DE CLASSE DO 4º ANO SIGMA 

 Ainda não tenho clareza sobre o tema. Vamos focar em trabalho de 

equipe e o fato de conseguirem alcançar mais quando trabalham bem em 

equipe, mas quando menciona animais... a razão de usarmos animais é 

vermos como trabalham bem como parte de uma comunidade. Como podemos 

ter a certeza de que esta arte está mostrando isso e que os alunos não estão 

fazendo animais por fazer?  

  

COORDENADOR DE ARTE 

 A parte do animal era um extra. Em termos de Artes (Artes Visuais), eu 

estou pensando em formas, como as formas podem mudar em um pedaço de 

papel e por causa das proporções elas podem mudar também. De qualquer 

forma, a parte do animal eu vi como um extra.  

 

PROFESSOR DE CLASSE DO 4º ANO SIGMA 

 Eu vejo que é bem interessante porque não é somente Arte. Você vê 

formas e como tem uma dança nos contornos e também algo de comunidade e 

agrupamento através de contornos e isto é muito interessante.  

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Sim. Eles podem fazer um tipo de “Twister” – eles podem fazer um jogo. 

Pode colocar música e eles deitam no papel e... 



DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Eu pensei mais, quando você falou inicialmente, eu pensei mais como 

poses e jeitos em como as comunidades se expressem, por exemplo: uma 

comunidade de pessoas dando as mãos e não necessariamente todos deitados 

como moldes de biscoitos para serem contornados. Eu estava pensando em... 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Provavelmente nós pudéssemos, não sei... 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Temos um currículo a seguir... muitas coisas... 

 

PROFESSORA DE CLASSE 4º ANO OMEGA 

 Provavelmente nós pudéssemos tirar fotos deles nas suas poses, 

imprimir em A4 e projetar no mural. Isso poderia ser mais eficiente do que cinco 

crianças deitadas umas sobre as outras.  

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Mas eu acho que devemos deixá-los resolver isso entre eles.  

 

ALVARO (34:50) 

 E se vocês quiserem ser mais espontâneos, vocês podem vir para as 

aulas de Educação Física ou de Teatro. Vocês podem tirar fotos de situações 

reais de movimento. 

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Exato! Exato! 

 

COORDENADOR DE PYP 

 Por isso que acho essencial que pensemos nas questões. 

O que desejam mostrar através deste produto de Arte?  

O que desejam comunicar? 

De que forma este produto de Arte te mostra como indivíduo e parte de uma 

comunidade?  



Ao responder estas perguntas eles poderão pensar em quais cores utilizarão 

para mostrar amizade, por exemplo.  

 

COORDENADOR DE ARTE 

 Em cada passo eles terão que considerar e reconsiderar a mensagem, 

mas a idéia geral é fazer um mural, como o mural que funciona e diz algo sobre 

eles para a comunidade. 

 

COORDENADOR DE PYP 

 Ok. 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Ok. Desculpe você quer dizer algo? 

 

DIRETORA DO PROGRAMA DE SUPORTE INDIVIDUAL 

 Eu acho que posso ajudar os alunos de grupos de suporte a entender 

que eles podem contar com as pessoas que estão ao redor deles e de que eles 

também podem ajudar os outros de diversas formas. Por exemplo, com quem 

falo quando vou à biblioteca? O que eles fazem lá? Muitas vezes eles não 

sabem exatamente quem eles devem procurar quando precisam de ajuda, 

então eu acho que eles poderiam ter mais consciência. 

 

ALVARO  

Papéis na comunidade ... (omitido).  

 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE 

 Sim – os papéis de cada um. 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 OK. Alguém mais gostaria de adicionar algo?  

 

ALVARO 

 Eu tenho algo mais. Eu gravei esta reunião previamente autorizado pela 

... (omitido – diretora geral) e pelo ... (omitido – diretor do Primary, mas como 



eu disse anteriormente, eu estou gravando algumas das reuniões para o 

trabalho de conclusão do meu Mestrado que fala sobre a Educação Física no 

PYP e também sobre transdisciplinaridade e organização de currículo. Eu irei 

transcrever todas as falas de vocês, é claro somente se vocês concordarem. 

Eu darei um termo de consentimento para vocês assinarem e se vocês 

concordarem eu adicionarei suas falas em minha dissertação. Obviamente não 

haverá nomes, eu mencionarei professores de Educação Física, ou Música, ou 

Artes e terá percussão internacional... Só gostaria de soubessem que isto foi 

previamente aprovado pela escola, mas é claro que preciso da autorização de 

vocês para usar vossas palavras.  

 

PROFESSOR DE TEATRO 

 Concluindo – Nenhum homem é uma ilha.  

(risos – comentários) 

 

DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Ok. Muito obrigado a todos. Próxima reunião todos serão gravados.  

 

 

  

 


