Ambiente Educativo
Uma ideia que ganhou força a partir da divulgação da psicogênese foi a de e
Uma ideia que ganhou força a partir da divulgação da psicogênese foi a de encher a sala de
aula de materiais de referência que funcionavam como propostas de alfabetização. A intenção por
trás dessa intervenção no espaço era que os alunos se familiarizassem com a forma escrita de
muitos conteúdos, além de familiarizarem-se com a própria escrita. O problema de tal procedimento
era que essas escritas não cumpriam nenhuma função.
Pensemos numa sala de aula de crianças que ainda estão em processo de alfabetização ou
consolidação da leitura e escrita e alfabetização matemática, geográfica, histórica, artística, para
permanecermos num espaço familiar à escola: imaginemos o que ele contém e façamos uma
reflexão:
O que garante que determinado espaço seja um ambiente educativo?
Com o quê as escolas da nossa rede deveriam se preocupar em relação a esses espaços?
A partir dessa reflexão decide-se que de modo geral as salas de aula devem ser compostas de
alguns materiais que são de extrema necessidade.

ereque fu O QUE DEVE CONTER NA SALA DE AULA DE CADA ANO:
n de
1º Ano
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espelho grande
Livros, revistas, jornais (alcance das crianças)
Cantos das brincadeiras
Lista de nomes em destaque
Alfabeto
Tabela numérica
Calendário (PNAIC)
Cartazes de produções da turma
Relógio

garante que determinado e

•
•
•
•
•
•
•
•

2º Ano q2
Lista de chamada (nome completo)
Calendário (PNAIC) /tempo
Quadro numérico
Alfabeto (4 tipos de letras) - acessível
Espaço da matemática (jogos/caixa matemática – PNAIC, material para contagem)
Espaço da leitura (livros, revistas, jornais, fichas de leitura, jogos, cartazes com gêneros
trabalhados, dicionários)
Espelho
Relógio

e
3º Ano
•
•

Canto da leitura
Alfabeto com os quatro tipos de letras

•
•
•
•
•
•

Sequência Numérica
Quadro de valor lugar
Calendário (PNAIC)
Cartaz de aniversariantes e ajudantes
Lista de palavras
Cartazes com textos, poemas e músicas trabalhadas

4º Ano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiais de organização das sequências de projetos.
Textos referentes aos gêneros trabalhados.
Estruturas de escritas.
Alfabeto com os 4 tipos de letra.
Materiais de organização do tempo: relógio, calendário.
Quadro de valor lugar.
Quadro de regularidades.
Ábaco
Caixa matemática
Mapas.
Painel de artes.

5º Ano
•
•
•
•

Espaço da leitura com gêneros diversificados
Espaço da matemática: relógio, calendário anual e do mês, quadro numérico, cartaz com
escrita de números, quadro de valor lugar, jogos diversificados
Painel para atividades dos alunos
(Sugestão): Painel de aniversariantes, troca de mensagens, combinados, mural de
notícias/curiosidades/assuntos diversos.
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