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Este livreto foi construído pela professora Ana Beatriz, com a 
orientação da professora Dra. Cláudia Starling Bosco. 

E l e  é  des t i nado  pa ra  a s  p ro fes so ra s ,  p r o fes so res , 
especialistas em educação básica (EEB) e diretores/as das escolas
da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais. 

Trata-se do “Recurso Educacional”, que é parte da exigência de 
conclusão de curso do Mestrado Profissional Educação e Docência 
(Promestre) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Foi realizado na Linha de pesquisa “Didática e Docência: 
ensino, avaliação e profissionalidade”.

O Promestre é voltado para os profissionais da educação e objetiva 
contribuir para a melhoria do campo, em especial da educação básica 
e da rede pública de ensino. 

Ana Beatriz é professora regente de aulas do componente curricular 
Arte, na rede pública estadual de ensino de Minas Gerais, em uma 
escola na cidade de Belo Horizonte.

Iniciando a conversa



Carta de apresentação
Este livreto é uma proposta de um projeto que tem como cerne a confecção, 
pelos professores, de um caderno de registro das histórias escolares 
compartilhadas entre eles.  No contexto escolar, os momentos reservados 
formalmente para essa partilha são as ocasiões de Módulo 2 coletivo (horas 
direcionadas para as atividades extraclasse coletivas). Por causa disso, nossa 
proposta se dirige a essas ocasiões. 

Nós acreditamos que esse projeto – tanto o processo de confecção do Caderno, 
quanto o seu resultado – pode contribuir muito para a escola! E pensamos isso a 
partir de um estudo desenvolvido no Mestrado Profissional Educação e 
Docência, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Nesse estudo, buscamos compreender: 

O grupo de professoras participantes da pesquisa lecionava, no momento da 
pesquisa, nos anos finais do ensino fundamental em uma escola da rede 
estadual, localizada em Belo Horizonte. Em resposta às questões da pesquisa, as 
professoras elaboraram relatos de experiências. Alguns fragmentos desses 
relatos foram expostos neste livreto. Fizemos isso com o objetivo de fazer 
circular o olhar desse grupo de professoras e assim convidar o leitor a refletir 
sobre a temática pesquisada a partir dessa perspectiva. 

Como um grupo de professoras percebe a relação entre 
a construção de aspectos da profissão docente e as 
situações de socialização, formais e informais, com 
seus pares na escola, ao longo de suas trajetórias.
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Uma vez que este livreto propõe ações para o Módulo 2, inserimos aqui uma 
discussão da conformação do Módulo 2 e também a legislação que o sustenta. 
Isso foi feito pois acreditamos que uma maior compreensão da organização do 
tempo de trabalho é importante para um uso crítico da ferramenta que 
estamos propondo. 

A proposta deste livreto parte do entendimento de que o compartilhamento 
das histórias escolares, entre os professores, e o posterior registro, podem 
favorecer o desenvolvimento de aspectos da profissão docente. Isso se realiza 
à medida que, em colaboração com os pares, os professores incorporam em 
suas rotinas uma postura investigativa e de reflexão profissional, tendo como 
referência o seu próprio contexto de trabalho. Com isso, o saber pedagógico 
pode ser reelaborado coletivamente. 

Esperamos que a experiência vivenciada possa colaborar com a escola e com a 
professora e o professor, que vão se formando, pelo diálogo com o outro, ao 
longo de suas trajetórias, como eternos aprendizes!

Um abraço!

Ana Beatriz e Cláudia
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Caros colegas, tenho pensado que as trocas com nossos 
pares são o nosso combustível! As trocas são alimento 
para nossos saberes, para nossas atitudes, para nossos 
valores, para nossos conhecimentos profissionais. 

Tenho pensado sobre a escola como um lugar em que é 
possível compartilhar e também sobre os professores 
como sujeitos investigadores da própria prática!
Tenho pensado que vamos aprendendo com os colegas 
por meio da partilha de experiências comuns.

Tenho também pensado sobre a potência do registro das 
nossas experiências. Registrar, a partir do ponto de vista 
do professor, é escrever uma possível memória da escola.

Por fim, também tenho pensado que para tanto, é 
necessário uma postura investigativa e solidária e o 
entendimento de que não estamos prontos, mas sim, em 
eterna construção. 

Um afetuoso abraço, da colega Ana Beatriz

Carta à minha colega professora, 
ao meu colega professor,



Prezados, tenho pensado que o compartilhamento das 
experiências escolares entre os professores e o registro delas 
através de relatos escritos é muito potente.

Tenho pensado que esse fazer pode nos levar a sermos melhores 
professores e por conseguinte levar a escola a ser uma melhor 
escola! 

Também tenho pensado que aspectos pouco percebidos da nossa 
prática docente e da escola podem ser conhecidos através da 
leitura dos nossos relatos. 

É verdade que muitas são as vezes em que nós professores somos 
convocados a elaborar registros para a escola - diários de classe, 
planejamentos, relatórios técnicos. Apesar de significativos, 
entendo que esses registros têm um tom objetivo, raramente são 
geradores de reflexão e pouco dizem sobre as sutilezas do nosso 
fazer. 

Assim, planejar condições institucionais adequadas para nos levar 
a refletir e registrar sobre a escola, garantindo um tempo no 
módulo II para as trocas entre os professores, me parece ser da 
maior importância! 

Abraços, da professora Ana Beatriz 06

Carta aos diretores escolares e
e aos especialistas em educação básica,



Orientações para a elaboração do
Caderno de Histórias Escolares

1) O Caderno de Histórias Escolares deve estar disponível durante o Módulo 2 (horas 
direcionadas para a atividade extraclasse coletiva);

2) As histórias escolares compartilhadas entre os professores durante o Módulo 2 
devem ser registradas, por meio de um relato escrito, no Caderno de Histórias Escolares; 

3) Em cada Módulo 2 um professor deve ficar responsável por registrar as histórias 
escolares compartilhadas e deve assinar o relato feito; 

4) O professor escolhido deve iniciar o relato escrevendo informações como data, 
assunto,  nome e função das pessoas envolvidas e outras informações que julgar 
importante;

5) O registro escrito deve ter um tom narrativo, como se contasse uma história para um 
amigo. Não é preciso ter compromisso com uma escrita técnica ou objetiva. Ao contrário 
disso, um texto subjetivo, sentimental, reflexivo e opinativo é fortemente recomendável;
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6) Os Cadernos podem ser confeccionados à mão ou em formato digital. No primeiro 
caso, se possível, deve-se optar pela capa dura (objetivando sua resistência ao tempo) e 
pelo modelo brochura (evitando que algumas folhas se percam). No segundo caso, é 
preciso que os professores se apropriem das ferramentas tecnológicas de criação de 
documentos compartilhados digitais;

7) A depender da organização do Módulo 2, a escola irá optar por ter um ou mais 
Cadernos. Assim, a escola pode escolher ter apenas um Caderno para toda a escola, ou 
diferentes Cadernos para cada componente curricular, ou para cada área, ou para cada 
ano-série ou outros; 

8) Os Cadernos são de posse da escola e extrapolam as fronteiras dos anos letivos, 
podendo perdurar até o limite da estrutura que os comporta; 

9) É importante que os EEBs orientem a realização do Projeto Caderno de Histórias 
Escolares e que os professores, com rigorosidade, se comprometam com esse fazer.  
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Possíveis histórias 
para se contar no
Caderno de Histórias Escolares
Ÿ AVALIAÇÃO: a forma como o professor tem realizado a avaliação de seus 

estudantes e como tem sido a resposta dos alunos a essa forma; 

Ÿ METODOLOGIA DE ENSINO: a maneira particular como  o professor 
ensina e a repercussão no aprendizado e no interesse dos alunos;

Ÿ FERRAMENTAS DE TRABALHO: por que e como o professor utiliza 
determinadas ferramentas para a construção do aprendizado;

Ÿ PROJETOS:  o que provocou o surgimento de determinado projeto e 
como isso se deu; 

Ÿ DIFICULDADES: dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar; 

Ÿ SOLUÇÕES: soluções encontradas para lidar com determinadas 
dificuldades no cotidiano escolar.
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Sugestões para incentivar  
o compartilhamento das histórias escolares
Ÿ O agrupamento dos professores em diferentes conformações -  professores 

de componentes curriculares diferentes, professores de um mesmo 
componente curricular, professores de uma mesma área de conhecimento, 
professores de um mesmo ano-série;

Ÿ O cuidado com o tempo disponibilizado para o compartilhamento de histórias 
escolares, de modo que cada professor possa usufruir do mesmo tempo, 
resguardando um momento final para uma reflexão; 

Ÿ A leitura conjunta de histórias já relatadas, objetivando dar início a uma nova 
reflexão;

Ÿ A elaboração, pelos professores, de perguntas que os levem a uma atitude 
reflexiva sobre o próprio trabalho.
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Módulo 2
Uma história de conquista
O direcionamento progressivo de parte da jornada de trabalho para as 
atividades extraclasse foi uma grande conquista dos trabalhadores em 
educação. Hoje, na rede estadual de ensino de Minas Gerais, em um cargo 
de 24 horas semanais, 8 horas são destinadas ao cumprimento das 
atividades extraclasse, como estudo, planejamento e formação. 

A inclusão das atividades extraclasse na carga horária de trabalho do 
professor da educação básica foi prevista na Lei Federal n� 9.394/96 - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Em 
complementação, no ano de 2008, a Lei Federal do Piso Salarial 
Profissional estabeleceu o limite máximo de dois terços da carga horária 
para o desempenho das atividades de interação com os alunos, 
direcionando, assim, o mínimo de um terço da jornada de trabalho para as 
atividades extraclasse. Quatro anos depois, no ano de 2012, Minas Gerais 
entrou em conformidade com a fração de jornada de trabalho 
determinada em lei federal. Fez isso promulgando a Lei Estadual 20.592/12, 
em alteração à Lei Estadual 15.293/04 que instituía as carreiras dos 
Profissionais de Educação Básica do Estado. 
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Na Lei antiga, das 24 horas semanais de trabalho do professor, 18 horas 
eram destinadas à docência e seis horas a reuniões e outras atribuições e 
atividades específicas do cargo. Ou seja, reservava apenas 1/4 (um quarto) 
da jornada para as atividades extraclasse. Já a nova lei alterou e 
especificou, conforme fração determinada em lei federal, a composição da 
carga horária semanal de 24 horas; sendo 16 horas semanais destinadas à 
docência e oito horas semanais destinadas a atividades extraclasse; 
conforme mostra a figura a seguir. 
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CAPÍTULO II Da Carreira do Magistério. 
Art. 13 - São atribuições específicas:
 I - de Professor, o exercício concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: 
módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou 
disciplina; 
módulo 2: elaboração de programas e planos de trabalho, 
controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação dos 
alunos, reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e 
cooperação, no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do 
processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola 
(MINAS GERAIS, 1977)

a) quatro horas semanais em local de livre escolha do professor; 
b) quatro horas semanais na própria escola ou em local definido 
pela direção da escola, sendo até duas horas semanais 
dedicadas a reuniões.
(MINAS GERAIS, 2012) 

A Lei Estadual 7.109/77 dispõe que a atividade em classe do professor é 
diferenciada da atividade extraclasse pela denominação, respectivamente 
de “módulo 1” e “módulo 2”. Essa lei também esclarece sobre as atribuições 
do professor em cada um desses “módulos”, conforme a seguir:

A Lei Estadual 20.592/12 ainda estabelece a forma como as oito horas 
destinadas às atividades extraclasse serão distribuídas:



Fragmentos dos relatos de experiência 
das professoras parceiras da pesquisa
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* Em respeito ao sigilo da pesquisa os nomes das professoras são fictícios 
e os nomes das escolas não são mencionados. 

“Ficou determinado na escola que as disciplinas de mesmas séries 
deveriam sempre conversar entre si, trocar ideias, conteúdos, materiais 
e ferramentas ou qualquer tipo de conhecimento que contribuísse com a 
aprendizagem dos discentes e docentes. Geralmente esse encontro 
interativo acontecia no dia do módulo coletivo de sábado. Após a 
supervisão tratar os assuntos coletivos dividíamos em pequenos grupos 
de áreas paralelas. Essa parceria se fortaleceu no decorrer das trocas de 
ferramentas pedagógicas. Tínhamos grandes dificuldades em avaliar 
uma produção de texto, assim, juntas, construímos uma tabela com 
nossa própria linha avaliativa. Buscamos a melhor forma para facilitar 
nossa prática. Cada uma de nós escreveu no papel sua pretensão para 
que depois escolhêssemos a forma mais precisa. Após finalizarmos a 
tabela, definimos o escrito mais preciso e objetivo. Usamos essa ficha 
para fazermos nossas correções textuais diárias e percebemos o quanto 
elas nos ajudaram no dia a dia. Essa parceria deixou de ser imposição 
na área da linguagem. Aconteceu quando se tornou para mim e minha 
colega de trabalho uma parceria construída com vontade de partilhar 
novos saberes e novas conquistas. Conheci nesse momento uma 
necessidade de compartilhar e aprender com minha parceira de trabalho.” 

Professora Isabel*
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“Uma experiência muito importante foi participar de uma 
atividade interdisciplinar com os professores de geografia. Como 
professora de ensino religioso, trabalhar junto com outros 
professores é muito gratificante na valorização do conteúdo de 
ensino religioso nas escolas... Reunimos várias vezes para 
colocarmos em prática como trabalhar com os alunos... Foi 
importante ouvir os relatos de cada professor, suas sugestões, 
suas opiniões, como trabalham, o que os motivam em trabalhar 
na sala de aula sobre o tema... Acredito que esta interação entre 
outros professores com seus conteúdos, conhecimentos e práticas 
pedagógicas, favoreçam a nós professores refletirmos sempre 
sobre a nossa prática pedagógica em sala de aula.”

Professora Clara



“Na Feira de Cultura, realizada em uma escola estadual onde trabalhei, o 
pouco trabalho que pôde ser realizado e compartilhado com a comunidade 
escolar foi combinado nos corredores da escola, nas caronas que a 
professora de geografia (minha vizinha) me dava alguns dias da 
semana, por mensagens de whatsapp (pessoais, fora dos grupos da 
escola) e nas minhas conversas pessoais com a professora de ciências, 
que se tornou minha amiga. Sobre outras questões da escola, eu e outra 
professora de ciências, conversamos enquanto fazíamos tricô juntas ...  

... Chegaram também duas novas professoras de História, uma delas 
para dar apenas três aulas por semana. Sabendo o quanto o início em 
uma escola pode ser difícil, e em algumas, pela falta de acolhimento, tudo 
torna-se mais difícil, me aproximei para ajudar. Conversamos nos 
corredores de uma reunião de sábado e o encontro do cafezinho (nos dois 
dias por semana em que ela vai à escola) tem sido um momento 
agradável de bate papo em que procuro ajudá-la a se situar no todo da 
escola e discutimos nosso trabalho (visto que estamos com a mesma 
série).”

Professora Paula
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“A socialização na escola onde leciono acontece 
principalmente na sala dos professores, que é o local 
onde todos se dirigem no horário de Módulo. É nesse 
ambiente que costumamos trocar algumas ideias sobre 
nossas dificuldades diárias em determinadas turmas e 
também é onde comentamos sobre pequenas atividades 
de sucesso que conseguimos desenvolver em nossas 
turmas. Essa socialização muitas vezes acontece por 
empatia com determinado colega e também algumas 
vezes por problemas em comum. Sobre algum saber 
específico que essa socialização já tenha me 
proporcionado, não consigo me lembrar. Revisitando 
minha memória, consegui me lembrar que recentemente 
uma colega compartilhou comigo o sucesso que obteve 
em uma turma utilizando uma ferramenta digital nas 
aulas de inglês. Posteriormente passei a usá-la e 
também obtive sucesso. Me lembrei também de uma 
dica dada por outro colega sobre diário digital, ele 
explicou que podemos fazer as chamadas por 
aplicativo no celular e que mesmo sem dados móveis 
podemos salvá-la para uma sincronização posterior, 
economizando assim, tempo.” 

Professora Gabriela



“Durante o ano letivo, conheci a professora Manuela, também da 
área de História e descobri que ela sempre fazia um projeto na 
escola dedicado ao dia da Consciência Negra e valorização da 
cultura afrodescendente. Tais projetos em escolas são bastante 
raros. Nossa sociedade nega a oportunidade de discussão a 
respeito de herança cultural e diversidade. Muitos professores 
de História ensinam sobre a História da África e dos povos 
afrodescendentes de forma bastante superficial; na verdade, só 
ensinam porque é obrigatório por lei. Eu me incluía nessa 
categoria. Mas, por causa do projeto que essa professora fez 
para a escola, percebi o envolvimento dos alunos quando o 
professor se importa com o que é ensinado. Não ficou 
superficial, não foi feito de qualquer maneira e, ainda por cima, 
contou com a participação de todos... Admito que ainda estou em 
processo de aprendizado e acho difícil incorporar diferentes 
maneiras de ensinar. Porém, graças à contribuição de uma 
colega de trabalho, pude começar a refletir e imaginar diferentes 
abordagens para a didática da História. Ainda estou no começo 
da minha carreira mas espero que eu consiga levar pra frente 
projetos, atividades e práticas de ensino que sejam relevantes e 
inovadoras como o projeto mencionado.” 

Professora Tatiana
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“... Nesta escola, logo que cheguei na sala dos 
professores a colega se apresentou, perguntou se 
eu era a substituta da professora de História, e 
disse que eu iria gostar, pois a escola era muito 
boa. Daí nos demos bem, ela me deu várias 
orientações sobre a escola e disse que estávamos 
em um momento político - Processo de escolha 
para diretor e vice diretor da escola. Logo percebi 
que a interação com outros professores é 
importante para desinibir, para saber melhor 
sobre o ambiente do trabalho e me atualizar. . . 
Após algum tempo trabalhando como professora 
percebi que experiência não é só vivida, e, sim, 
aprendemos com experiências relatadas de outras 
pessoas.”

Professora Marina
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“Em momentos informais como no recreio, início e final de 
aula, as vezes acontece uma interação  entre os 
professores mais voltada para conteúdo de provas e 
exercícios que podem ser acrescentados aos alunos... A 
troca de  conhecimento, acredito que não ocorra, no 
máximo uma troca de saberes/dicas  a respeito de 
disciplina/comportamento... Existem propostas, feitas 
pelas supervisão, de trabalho coletivo entre os docentes. 
No entanto, essas já são feitas bem direcionadas e como 
são poucos professores da matéria e turmas diferentes, 
cada professor acaba fazendo sozinho o trabalho dentro 
do conteúdo que foi selecionado.” 

Professora Rachel
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“... Os professores que contribuíram para o projeto foram de 
história, artes, português e educação física. O projeto 
começou a ser pensado no primeiro dia letivo do ano. Quando 
os professores se reuniram por área comentei sobre meu 
desejo de realizar o projeto e a partir dai o professor de 
história do sétimo ano se mostrou receptivo para a 
realização do projeto. Foi iniciativa dele a realização da 
oficina de fotografia. Num bate papo informal com a 
professora de artes foi que surgiu a ideia de os alunos 
fazerem registros da escola (espaço arquitetônico, salas com 
mobiliário antigo, piano, etc) através de desenhos. A 
contribuição da professora de artes com seu olhar atento e 
artístico na elaboração de desenhos e reprodução dos espaço, 
fachadas, moveis antigos, piano etc, culminou com uma 
exposição de desenhos e fotografias... Acredito que os 
sábados letivos e os módulos são essenciais para trocar 
ideias e elaborar projetos, mas infelizmente estes momentos 
acabam sendo direcionados para outros fins. Eu, 
particularmente tenho experiências ótimas com estes bate-
papos, as vezes são ideias e trocas simples mas que 
despertam nossa imaginação e criatividade e fazem muita 
diferença no nosso dia a dia.” 

Professora Antonieta



“Era uma manhã qualquer, um dia muito difícil em uma de minhas 
turmas. Sentindo-me muito desrespeitada eu disse:

- O problema sou eu, ou vocês não respeitam ninguém?

Um aluno prontamente respondeu: 

- Respeitamos a professora Chica. Ela tem uma mágica pessoal que 
nos faz respeitá-la. 

Não falei mais nada durante a aula. Saí da sala e entrei em um beco sem 
saída pensando no que fazer com aquela turma que se recusava a se 
envolver com qualquer atividade e sequer se dava ao trabalho de ouvir. 
Procurei a professora Chica, em um momento entre aulas, que 
usávamos para planejamento (módulo 2), na escola mesmo. Expliquei a 
situação e perguntei que mágica era aquela. Ela então disse que o segredo 
era não gritar, nunca se alterar e jamais demonstrar fraqueza. Eu 
mudei. Antes, muito afetiva e afetada pelo mau comportamento dos 
alunos revi meus conceitos. A partir desse momento meu relacionamento 
com a turma mudou radicalmente. Eu nunca vou esquecer dessa colega 
que, sem me conhecer direito, me acolheu e apontou um caminho para uma 
turma para a qual eu não tinha respostas. O ideal seria aproveitar as 
reuniões que a rede pública faz aos sábados (módulo 2) para cursos, 
palestras e encontros entre colegas da mesma área e também de áreas 
diferentes, mas da mesma série, para que realizássemos projetos 
conjuntos e trocas de experiência. Sozinhos, nós temos recursos e 
podemos fazer tentativas, mas, juntos, esses recursos tornam-se 
infinitos e muito mais eficazes.” 

Professora Teresa
22
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Conclusões da nossa pesquisa
Os relatos indicam que as professoras entendem que as 
situações de socialização são potentes para a construção da 
profissionalidade docente, mas que no cotidiano educativo, no 
âmbito formal, existem obstáculos a essa concretização.

As conclusões sugerem a importância da incorporação, na rotina 
formal docente, de uma dinâmica de reflexão conjunta e de 
sistematização da prática. Para tanto, parece ser necessário 
entender os professores enquanto sujeitos que produzem 
saberes e não apenas que replicam os saberes produzidos por 
outros. Além de ser preciso considerá-los em uma posição 
construtiva e participativa na transformação do cotidiano escolar.
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