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REORGANIZAR O AMBIENTE 
DE SALA DE AULA

Alguma vez pensaram quão 
entediantes e anti-sociais são 
nossas salas de aula?
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Onde as crianças passam o 
tempo todo caladas e sentadas 
em fila, podendo apenas ver as 
costas ou a nuca dos seus 
colegas.
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Onde a disposição das mesas 
e o lugar de cada um são 
fixados, definitivamente, no 
primeiro dia de aula, e nunca 
se modificam seja qual for a 
atividade realizada.
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Onde as paredes são 
propriedade exclusiva do 
professor e permanecem sem 
mudanças durante um ano 
inteiro ou de um ano para o 
outro.
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Sugerimos, então, uma sala 
que crie um ambiente 
agradável e estimulante, onde 
as crianças sintam necessidade 
de se comunicar e que sirva de 
meio para as aprendizagens.
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Mesas e cadeiras adequadas 
às diferentes atividades: 
alguns exemplos

 Organização da sala para um trabalho 
em grupo
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Recantos
Como uma forma de oferecer às 

crianças um espaço acolhedor, 
livre e dinâmico, propusemos 
“Recantos” dispostos na sala de 
aula, onde os alunos, no mínimo 
duas vezes por semana, poderão 
escolher livremente o que 
preferirem, dando vazão à sua 
criatividade e ao seu talento.
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 Recanto de casa
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 Recanto do armazém
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 Recanto da biblioteca
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 Recanto da caixa do correio
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 Recanto das ciências

• Terrário
• Aquário
• Plantas
• Formigueiro
• Tubos de Ensaio... (laboratório)
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 Recanto dos jogos



  

AMBIENTE ALFABETIZADOR
SALA TEXTUALIZADA

A utilização das paredes

 Propomos uma sala de aula em que 
as paredes se constituem em um 
lugar para valorizar a produção das 
crianças e estão sempre em curso de 
evolução, transformação e renovação.
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 Nas paredes vão:

 Os textos funcionais da vida escolar cotidiana.
 As informações que chegam regularmente à 

sala de aula e que devem ser disponibilizados a 
todos.

 Os textos produzidos pelos próprios alunos.
 A parede de metacognição ou de 

sistematizações.
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 Os textos funcionais da vida escolar 
cotidiana

   => Quadro de frequência

   => Quadro de aniversários

   => Quadro das responsabilidades

   => Lista das atividades ou projetos diários, 
semanais, mensais, anuais

   => Regras de vida que vão sendo elaboradas e 
transformadas pouco a pouco 



  



  



  

AMBIENTE ALFABETIZADOR
SALA TEXTUALIZADA

 Textos-objeto que permitem às 
crianças se localizarem no tempo

    => Relógio

    => Calendário

    => Observações meteorológicas

    => Representações cronológicas: de um 
dia, uma semana...
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 As informações que chegam 
regularmente à sala de aula e que 
devem ser disponibilizadas a todos

    => Correspondências

    => Textos administrativos

    => Cartazes de saúde

    => Notícias

    => Jornal mural
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 Os textos produzidos pelos próprios 
alunos
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 Os textos produzidos pelos próprios 
alunos
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 A parede de metacognição ou de 
sistematizações: textos associados 
às aprendizagens 

   => O alfabeto

   => Famílias silábicas

   => Numerais

   => Mapas

   => Bandeiras
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O material elaborado, 
colecionado e classificado pelas 
crianças

    => Coleção de folhas
    => Coleção de pedrinhas
    => Coleção de tampinhas
    => Sucatas
    => Gravuras
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Então, o que há para ter 
em uma sala de aula 
textualizada?
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