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APRESENTAÇÃO

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O presente trabalho é resultado de uma atividade prática do Curso de
Extensão Pedagogia da Pergunta: a pesquisa de opinião como dispositivo
pedagógico interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem, oferecido
pela Unidade Acadêmica de Garanhuns da Universidade Federal Rural de
Pernambuco em parceria com o Programa Nossa Escola Pesquisa Sua
Opinião, do Instituto Paulo Montenegro, e a ONG Ação Educativa.
A pesquisa foi desenvolvida por alunos de faixa etária entre 6 a 10 anos
do 1º e 5º ano da Escola Municipal Professor Luiz Tenório de Carvalho do
município de Garanhuns. O tema escolhido teve como referência a
necessidade da construção de um piso e uma cobertura no espaço externo
da escola. Os estudantes perceberam que no seu cotidiano escolar
enfrentavam dificuldades para a realização de suas atividades pedagógicas
no espaço externo da escola. O espaço físico é algo muito importante,
principalmente, em alguns momentos como, intervalo, recreação,
culminância de projetos e outros eventos.

Foi possível perceber que a maioria dos estudantes ressaltou a
importância de uma cobertura e um piso no espaço externo da escola,
devido as muitas dificuldades já enfrentadas como: exposição ao sol, a
chuva, a poeira, quedas entre outras.
O plano de ação consistirá no empenho da sensibilização das
autoridades competentes, enfatizando a necessidade da construção da
cobertura e do piso no espaço externo da escola.

OBJETIVOS:
Geral:
Proporcionar melhores condições na estrutura física da escola visando
assim, um melhor ensino aprendizagem no contexto escolar.
Específicos:

Possibilitar a comunidade escolar um ambiente adequado para vivenciar
as atividades extraclasses;
 Estimular a socialização, a psicomotricidade, em um espaço amplo e
adequado;
 Vivenciar atividades recreativas, reuniões pedagógicas, encontros com a
família que visem uma educação de qualidade.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto foi a do
Programa NEPSO (Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião). A mesma
consiste em propor o desenvolvimento de projetos de pesquisa de opinião
educativa tornando possível aprendizagens significativas.
Vale ressaltar que esta pesquisa foi realizada pelos estudantes tendo o
professor como mediador neste processo de construção e reflexão.
Foi realizado a escolha do tema, em seguida a qualificação do tema e a
elaboração do questionário para o pré teste para então realizar a
entrevista (ver fig. 1) que teve como público alvo os próprios alunos da
escola e os pais. Após a entrevista foi realizada a tabulação dos dados, a
análise desses dados que será finalizado, posteriormente, com o plano de
ação.
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CONCLUSÕES:
A pesquisa desenvolvida serviu para formar o estudante para o
exercício da cidadania e a reflexão crítica sobre aspectos existentes na sua
vida, inserindo-o como ser participativo e construtor das transformações no
âmbito escolar.
A partir deste trabalho foi possível perceber que a criança é capaz de
de refletir, construir, perceber de forma independente e reflexiva o mundo
que a cerca.
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