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Resumo 
 

O presente relatório de estágio foi elaborado para a obtenção do grau de mestre em Ensino do 1º e 2º 

Ciclo do Ensino Básico. Este incide sobre o desenvolvimento da prática pedagógica nos dois ciclos de 

ensino. Este relatório de estágio pretende descrever o trabalho realizado, refletir e fundamentar as 

opções metodológicas desenvolvidas na UEB João de Souza Guimarães. Pretende ainda descrever o 

trabalho de pesquisa sobre a educação na Unidade Prisional de Ressocialização Feminina, que fica no 

bairro de pedrinhas na zona rural da cidade de São Luís. Assunto complexo por se tratar de pessoas que 

se encontram privadas de sua liberdade. Essa pesquisa foi realizadada em várias fases. Na primeira fase 

do estudo foram entregues questionários para obter informações sobre a Unidade, para que fossem 

preenchidos com dados atuais. A segunda fase do estudo consistiu numa intervenção teórica sobre tudo 

que envolve a educação em um presídio, especialmente num presídio feminino. A terceira fase do 

estudo consistiu na recolha das informações pretendidas na pesquisa. Decorridas as três fases do estudo 

foi possível entender o papel da educação no presídio feminino, como um programa de reinserção social 

e também como um meio de mudar de vida, permitindo assim que as internas sejam escolarizadas, 

criando condições para que as mesmas exerçam a sua cidadania, sendo participantes de uma educação 

diferenciada que respeita as suas condições de privação de liberdade, suas histórias de vida, de rejeições 

e de exclusões que a sociedade acaba contribuindo. Assim, a escola vai exercer um papel importante na 

ressocialização das mesmas. 

  

Palavras-chave: Educação, Unidade Prisional Feminina, Ressocialização. 
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Abstract  

This internship report was prepared to obtain the master's degree in Teaching of the 1st and 2nd Cycle 
of Basic Education. This focuses on the development of pedagogical practice in both cycles of 
education. This internship report intends to describe the work done, to reflect and to base the 
methodological options developed in the UEB João de Souza Guimarães. It also intends to describe the 
work of research on education in the Prison Unit for Feminine Resocialization, which is in the 
neighborhood of pebbles in the rural area of the city of São Luís. Complex subject because it is people 
who are deprived of their freedom. This research was carried out in several phases. In the first phase of 
the study, questionnaires were given to obtain information about the Unit, so that they were filled with 
current data. The second phase of the study consisted of a theoretical intervention on everything that 
involves education in a prison, especially in a female prison. The third phase of the study consisted of 
collecting the information desired in the research. After the three phases of the study, it was possible to 
understand the role of education in the female prison, as a program of social reintegration and also as a 
means of changing life, thus allowing the inmates to be educated, creating conditions for them to 
exercise their citizenship, being participants in a differentiated education that respects their conditions of 
deprivation of liberty, their life stories, rejections and exclusions that society ends up contributing. Thus, 
the school will play an important role in the resocialization of the same.  

Keywords: Education, Women's Prison Unit, Re-socialization. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório de estágio assim como o trabalho de investigação foi desenvolvido no 

decorrer do curso de Mestrado em Educação do 1° e 2º Ciclos do Ensino Básico, da Escola Superior 

de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda. 

As práticas pedagógicas que servem de suporte à realização do presente relatório foram 

realizadas na Unidade de Educação Básica (UEB) Profº João de Souza Guimarães. Esta é uma Escola 

das 170 pertencentes à rede das escolas públicas do município de São Luís. 

A Prática de Ensino Supervisionada I (PES I) e a Prática de Ensino Supervisionada II (PES 

II) ocorreu na mesma instituição de Ensino a UEB Profº João de Sousa Guimarães, e o relatório de 

estágio refere-se ao Ensino Fundamental I e o Ensino Fundamental II. 

A Prática de Ensino Supervisionada I (PES I) referente ao 1º Ciclo decorreu em três dias na 

turma do 4º ano (Fundamental I) para complementar a carga horária do estágio. A Prática 

Supervisionada II (PES II) decorreu no 2º Ciclo, com o Fundamental II, que corresponde ao do 6º ano, 

foi ministrado às matérias de Português, Matemática, Ciências e Estudo do Meio, distribuídos em três 

dias de acordo com a carga horária das etapas envolvidas. 

A Prática de Ensino Supervisionada I e II (PES I e II) é de suma importância no processo de 

aprendizagem, pois permite ao educando preparar-se para os desafios que irão surgir na sua prática 

pedagógica. A PES permite-nos adequar a teoria à prática, ou seja, colocar em prática tudo o que foi 

aprendido. 

A primeira fase dos estágios realizados consistiu na observação, e só posteriormente 

decorreu a prática pedagógica. O período da observação foi importante devido ao facto de permitir 

conhecer os alunos enquanto sujeitos da aprendizagem, para então se adequar o planejamento aos 

sujeitos envolvidos. 

A última parte do presente relatório retrata a pesquisa realizada num Presídio Feminino, mais 

concretamente a educação que é oferecida nesse presídio. Para desenvolver este trabalho buscavam-se 

referenciais teóricos que fundamentam esta pesquisa, aplicavam-se questionários e fizeram-se 

entrevistas com as pessoas envolvidas para conhecimento mais aprofundado do assunto, assim como a 

atualização dos dados. 

O presente relatório encontra-se assim organizado em três capítulos. 

O primeiro Capítulo denomina-se Enquadramento Institucional. Neste capítulo é 

apresentada, primeiramente, a caracterização do meio envolvente, assim como a da escola onde 

ocorreu a Prática de Ensino Supervisionada, bem como a caracterização das turmas do Fundamental 

I correspondente ao 4º ano e o Fundamental II correspondente às turmas do 6º ano. 

O segundo capítulo é denominado O Processo de Prática de Ensino Supervisionada. 

Inicialmente é apresentada uma contextualização teórica sobre a Prática de Ensino Supervisionada I e 
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II (PES I e II). Posteriormente é apresentada uma descrição da prática pedagógica que decorreu (PES 

I) no 1º Ciclo (Fundamental I), (PES II) no 2º Ciclo (Fundamental II). 

Por fim, o terceiro capítulo denomina-se O Sistema Educacional na Unidade Prisional de 

Ressocialização Feminina em Pedrinhas- Zona Rural de São Luís. Primeiramente é apresentado um 

enquadramento teórico sobre a educação no Presídio como meio de ressocialização. Em seguida 

fundamentou-se nas leis de assistência Educacional. Posteriormente é apresentado um breve histórico 

sobre a UPR feminina, sua organização administrativa, seus programas de ressocialização e 

capacitação e por fim a educação que é oferecida na Unidade, assim como entrevistas com os 

envolvidos: professor e alunas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                                                   CAPÍTULO I  
ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
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1. Caracterização do meio 

São Luís é um município Brasileiro e capital do estado do Maranhão (figura 1). Cidade 

brasileira fundada por franceses no dia 8 de setembro do ano de 1612, invadida por holandeses e 

colonizada por portugueses. 

 

 
Figura 1- Localização da Cidade de São Luís. 

A cidade recebeu esse nome em homenagem ao rei de França Luís XIII, conforme registos 

do cronista de França Equinocial, Capuchinho Claude D’Abbeville. Posteriormente o nome foi 

atribuído a Luís IX, chamado de “São Luís Rei de França.”   

A colonização portuguesa foi no ano de 1535, onde os portugueses dividiram o Brasil em 

capitanias hereditárias, e a primeira oportunidade de colonização europeia da região foi dada ao 

tesoureiro João de Barros. No ano de 1550, foi fundada a cidade de Nazaré, provavelmente hoje onde 

é a cidade de São Luís, ao qual foi abandonada devido à dificuldade de acesso a ilha e resistência dos 

índios. 

A ocupação francesa foi no ano 1612 onde o Daniel de La Touche conhecido como Senhor 

de La Ravardiére, chegou à região acompanhada por cerca de 500 homens vindos das cidades de 

Cancale e Saint-Malo, para fundar a França Equinocial. 

 Construíram um forte nomeado de Saint-Louis (“São Luís”) em homenagem a Luís IX 

patrono da frança, e ao rei francês da época Luis XIII, e os capuchinhos rezaram uma missa e 

marcaram a data de fundação da cidade: 8 de setembro. Logo se aliaram aos índios, sendo fiéis 

companheiros na batalha contra os portugueses decididos a reconquistar o território alguns anos 

depois. Em novembro de 1614, os portugueses venceram os franceses na Batalha de Guaxenduba, na 

baía de São José. Em 1615, os portugueses expulsaram os franceses do Maranhão. 

                                                             
 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 
2018. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs&oldi
d=51837321>. Acesso em: 17 abr. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Maranhao_Municip_SaoLuis.svg
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Trezentos annos são passados que a gloriosa França fundou esta formosa cidade, em 
que habitamos. [...] um povo forte, acostumado a andar na vanguarda de todos os 
idéaes da humanidade, e foi pôr isso que aqui veio, e tudo soube conseguir dos 
valentes possuidores da terra [os índios] e, como para dar-lhes um exemplo da 
civilização européa, fundou a cidade de São Luiz, aqui, justamente no lugar onde 
existe a gloriosa Athenas Brasileira, formosa Capital do Estado do Maranhão. [...] E 
se elles conseguiram mostrar [...] como se principiava a edificar uma cidade, nós 
queremos ter a vaidade de continuar a desbravar o caminho do progresso, que foi 
iniciado pelos fundadores da sociedade promotora da exposição que hoje se 
inaugura [...] (ÁLBUM..., 1913, p. 6). 

 
A invasão holandesa ocorreu por volta de 1614, aportando em São Luís, uma esquadra 

formada por 18 embarcações com mais de mil militares. O objetivo dos holandeses era a expansão da 

indústria açucareira na região, pois já haviam invadido grande parte do nordeste brasileiro e tomado 

outras cidades. Os holandeses investiram contra a cidade de São Luís, amedrontaram os moradores 

deixando a cidade deserta, saquearam a cidade, roubaram as igrejas e templos, roubaram cinco mil 

arrobas de açúcar resultando numa paralisação da economia maranhense. Os holandeses foram 

expandindo para o interior da ilha de São Luís em busca do controle sobre os outros engenhos. No ano 

de 1642, os portugueses iniciaram movimentos de revolta e de mobilização para tentar expulsar os 

holandeses das terras maranhenses, começando assim, uma guerrilha que durou cerca de três anos, 

causando destruição da cidade de São Luís. Em 1644, após uma violenta batalha que levou a morte de 

muitas pessoas, os holandeses desocuparam a cidade de São Luís. 

O Centro Histórico de São Luís (figura 2) é formado por conjuntos homogeneos de 

arquitetura civil, remanescentes dos séculos XVIII e XIX reunindo cerca de quatro mil imóveis que 

possuem proteção estadual e federal. Entre as edificações mais significativas, estão o Teatro Artur 

Azevedo e o Palácio dos Leões. 

 

Figura 2-Centro Histórico da Cidade de São Luís. 
Fonte: Iphan, 17/08/2016. 

 

Atualmente é uma cidade histórica, pela sua própria natureza, como capital do Estado do Maranhão, a 

cidade se expandiu, preservando a malha urbana do século XVII e seu conjunto arquitetónico original. 

A cidade de São Luís (figura 3) é limitada pelos municípios de Paço do Lumiar, São José de 

Ribamar, Raposa e o oceano atlântico. É a maior cidade de todo o estado; seu clima é tropical quente e 

húmido, a sua vegetação é diversificada, em sua maior parte litorânea. Seu poder político é 

representado pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. A capital maranhense possui uma 

grande quantidade de escolas públicas e particulares, universidades e faculdades, além de institutos 
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federais. Oficialmente São Luís está dividida em dois distritos: São Luís e Anil. A cidade está dividida 

em 38 bairros, mas se contar as subdivisões dos bairros, palafitas, favelas, chegam a 96 e em alguns 

casos, ultrapassam mais de 100 bairros. 

 

Figura 3- Ilha de São Luís. 
Fonte: oimparcial.com.br 

1.1 Caracterização da escola onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada I e II (PES I e 

II) 

      1.1.1 UEB. Profº João de Souza Guimarães 

A Unidade de Educação Básica (UEB) Profº João de Souza Guimarães (figura 4) situada na 

Avenida Argentina nº 94 no bairro da Divinéia, é uma das 170 escolas pertencentes a rede das escolas 

públicas do município de São Luís, localizada na comunidade da Divinéia. Esta escola recebe alunos 

das comunidades adjacentes, Vila Luizão, Sol e mar, Turu. É uma Escola Pólo, possuindo também 

dois anexos: Anexo I (Escola Criança Esperança) e Anexo II (Escola Alegria do Saber). 

A escola começou a funcionar no dia 30 de agosto do ano de 2007 e recebeu este nome em 

homenagem póstuma ao ex-secretário de Educação e Cultura que exerceu o seu mandato do ano de 

1986 a 1988, e faleceu no dia 14 de setembro do ano de 2005. 

 
              Figura 4- Fachada da UEB Profº João de Souza Guimarães. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico 
 

A UEB Prof. João de Souza Guimarães, por ser uma escola de caráter público, visa um bom 

relacionamento com a comunidade local prestando um bom serviço à comunidade, possuindo uma boa 

estrutura física composta de Diretoria/secretaria, salas de aula, almoxarifado, banheiros, pátio de 

recreação, cozinha, biblioteca, refeitório, estacionamento, sala de professores, quadra polidesportiva, 

além de funcionários para garantir o bom funcionamento da mesma: Diretor geral, Diretor Adjunto, 

Coordenador Pedagógico, Secretários, Coordenador de Anexo, Administrativo, Professores do 1° e 2° 
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Ciclo, Professores do 3° e 4° Ciclo, Auxiliar de Serviços Diversos, Vigilante Empresa Privada, 

Merendeira. 

A sua missão está em consonância com a Filosofia da escola, a qual remete as seguintes 

questões: Que alunos querem formar? Que cidadãos querem formar? E para que querem formar? 

Através destes questionamentos a Escola prima por cidadãos que, dotados de visão crítica, exerçam 

seus direitos e deveres sem ofuscar os seus semelhantes. 

De acordo com o PPP da escola, esta almeja fazer valer a sua função social, e exercer 

realmente a sua função social estando sempre de portas abertas para a comunidade, diagnosticando 

sempre os seus problemas e agindo para melhorar essa realidade. A sua Proposta Pedagógica está 

sintonizada com as mudanças do mundo globalizado, oferece serviços de qualidade e acredita numa 

educação transformadora visando formar cidadãos críticos e reflexivos, capazes de enfrentar os 

desafios da pós-modernidade. 

As Diretrizes Pedagógicas da escola estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, segundo a qual o Ensino Fundamental no país objetiva a formação básica 

do cidadão para a capacidade de aprender, sendo seu princípio básico o domínio da leitura, da escrita e 

do cálculo, incluindo a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes, nos valores que se fundamentam a sociedade, para o pleno desenvolvimento da capacidade 

de aprendizagem dos alunos, respeitando assim o currículo adotado na Rede Municipal de Educação, 

conforme o preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

A Filosofia da Escola acredita no resgate dos bons valores sociais e éticos contribuindo de 

forma positiva para o crescimento do País, através do exercício da cidadania de forma consciente e do 

discernimento sobre seus direitos e deveres, estando em sintonia com a filosofia educacional brasileira 

expressa na LDB 9394/96, e Proposta Curricular de São Luís/MA. 

A escola funciona com o sistema de ciclos de acordo com a Rede Municipal de Educação, 

baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que concedeu autonomia a 

Estados, municípios e escolas para adotar, ou não, nesse sistema. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9395/96) foi alterada em seus artigos 29, 30, 

32 e 87, através da Lei Ordinária 11.274/2006, e ampliou a duração do Ensino Fundamental para 9 

anos, estabelecendo como prazo para implementação da Lei pelos sistemas de ensino, o ano de 2010. 

O Ensino Fundamental passou então a ser dividido da seguinte forma: 

Anos Iniciais – do 1º ao 5º ano, sendo que a criança ingressa no 1º ano aos 6 anos de idade.  

Anos Finais – do 6º ao 9º ano. 

Os sistemas de ensino têm autonomia para desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos, desde 

que respeitem a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídos em, no mínimo, 200 dias letivos 

efetivos.  
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A LDB determina que, nos ciclos, a avaliação deve ser feita no dia-a-dia da aprendizagem, 

de diversas formas, incorporando-se à educação formal a experiência de vida trazida pelo aluno do seu 

universo familiar e social. De acordo com esse sistema, por exemplo, o ensino fundamental possui 

dois ciclos: um do primeiro ao quinto ano e outro do sexto ao nono. A escola funciona pela manhã 

com as turmas do 1º e 2° ciclo, e pela tarde funcionam as turmas do 3° e 4° ciclo. 

O 1° Ciclo corresponde a I, II e III Etapa, (respetivamente 1°, 2° e 3° ano) e o 2° Ciclo 

corresponde a I e II Etapa, (4° e 5° ano), o 3° Ciclo I e II Etapa, (6° e 7° ano) e o 4° Ciclo I e II Etapa, 

(8° e 9° ano) (Esquema 1). 

 

Esquema 1- Caracterização dos Ciclos (fonte própria). 

1.1.2 Caracterização da sala de aula 

A sala de aula é um espaço onde há interação entre professor e aluno, aluno e aluno, onde há 

troca de informação, de conhecimento, lugar de reflexão. O aluno passa a maior parte do tempo em 

que está na escola na sua sala de aula, desenvolvendo suas atividades, expondo suas dificuldades, 

opinando. Neste ambiente o professor conhece os seus alunos, o seu contexto histórico, através da 

observação do convívio e da troca de experiências. 

Para um bom desenvolvimento do trabalho docente, é de fundamental importância conhecer 

os alunos, o meio que está inserido, seus anseios, suas expectativas, quais dificuldades possuem, para 

que o professor possa assim conseguir desenvolver um trabalho significativo na sua sala de aula, 

fazendo assim a cada dia, que seja importante o papel do professor no processo de aprendizagem de 

seus alunos. 

A escola acolhe um total de 40 alunos por turma, sendo que essa quantidade superlota a sala 

de aula, dificultando assim a aprendizagem. Embora a escola tenha 2 anexos a demanda continua 

sendo acima da média por ser uma escola que abrange não apenas o bairro, mas também as regiões 

circunvizinhas, favorecendo a inclusão e respeitando as diferenças de cada um. 

Entre tantas funções, é importante destacar o papel específico da escola pública e 
sua função política e social como uma instituição da sociedade comprometida com a 
educação de todos os brasileiros. Essa sim é a escola orientada pela lógica da 
inclusão, o que significa permitir o acesso aos saberes escolares a todos os que 
batem às portas da escola pública, respeitadas as diferenças de cada um 
(ALARCÃO, 2001 pág 73). 

 

 I  CICLO 

I ETAPA 

1ª série 

II ETAPA 

2ª série 

III Etapa 

3ª  série 

II  CICLO 

I ETAPA 

4ª série 

II Etapa 

5º ano 

III CICLO 

I Etapa 

6º ANO 

II Etapa 

7º  ano 

      IV CIClO 

I Etapa 

8º ANO 

I Etapa 

9º ANO 
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A escola possui 10 salas de aula, todas amplas e arejadas, com janelas de rótulas que 

preenchem toda uma parede e iluminam a sala, apresentando, assim, condições necessárias para que a 

aprendizagem seja favorável tanto para o aluno aprendente quanto ao professor ensinante, facilitando 

assim todo o processo de ensino e aprendizagem.  

Os alunos passam a maior parte do tempo na sala de aula, só saindo na hora do lanche e do 

recreio que corresponde basicamente a 20 minutos. É dentro da sala de aula onde ocorre a 

aprendizagem significativa, a interação entre aluno e professor,e entre aluno e aluno. As salas de aula 

têm todas o mesmo tamanho e formato, com as carteiras enfileiradas, e o quadro à frente próximo à 

carteira do professor, possibilitando que este tenha uma visão de toda sala de aula, e respetivamente 

dos seus alunos. 

 

1.2.1 -Caracterização da turma do 4° ano  

A turma do 4° ano da UEB. Prof. João de Souza Guimarães é composta por 36 alunos, sendo 

22 meninas e 14 meninos (gráfico 1). Funciona no período da manhã sendo o horário de entrada às 7 

h: 20min e o horário de saída às 11 h: 30 min. O horário do lanche é das 9 hs: 30 min às 9 hs:50 min. 

Os alunos se dispõem enfileirados na sala de aula, desde a hora que chegam até a hora da saída, com 

apenas um intervalo de 20 min para o lanche e recreio. 

 
Gráfico 1- Percentagem de meninos e meninas na sala 

Fonte: Própria 
 

1.2.2 Caracterização da turma do 6° ano 

A turma do 6° ano da UEB. Prof. João de Souza Guimarães é composta por 42 alunos, sendo 

26 meninas e 16 meninos. A maioria dos alunos é das adjacências. As aulas desta turma funcionam no 

período da tarde, sendo o horário de entrada às 13 h: 15 min e o horário da saída às 17 h: 30 min. O 

horário do Intervalo para o lanche/recreio é às 15 h: 30 min. Num dia letivo os alunos têm 5 horários 

de aula com matérias diferentes. Foi ministrada a disciplina de Português, Matemática, Estudo do 

Meio e Ciências. 

56% 

44% 

Alunos na sala 

meninas meninos
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Gráfico 2 - Percentual de meninos e meninas da turma do 6º ano 
Fonte: Própria 

 

O gráfico acima mostra o percentual de meninos e meninas na turma do Ensino fundamental 

II, correspondente ao 6º ano, percebe-se que a quantidade de meninas, na turma é bem maior essa 

diferença é bem expressiva, como mostra o gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

turma
6º

Meninos

meninas



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Capítulo II                 
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2. O Processo da Prática do Ensino Supervisionada 
 

Relatar o processo da Prática de Ensino Supervisionada é um dos pontos solicitados no 

regulamento dos Cursos de Mestrado Habilitadores à Docência, sendo parte fundamental como 

requisito à obtenção da habilitação à docência para o grau de Mestre em Ensino do 1° e 2° CEB, de 

acordo com o Decreto- Lei 43/2007 de 22 de fevereiro. 

Segundo o Decreto lei 344/89 a formação inicial de professores e a sua qualificação 

profissional para a docência é importante e fundamental para uma boa qualidade no ensino, sendo o 

principal objetivo o “desenvolvimento progressivo das competências docentes a integrar no exercício 

da prática pedagógica”. 

No Brasil, com as políticas atuais, indivíduos que já atuavam na profissão do magistério 

precisaram retomar a faculdade para cumprir as exigências de acordo com a Lei, pois, a LDB 9394°96 

traz em seu Título IX- das disposições Transitórias, artigo 87, parágrafo 4º a exigência de: Até o fim da 

década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível Superior ou formados 

por treinamento em serviço. 

É importante ressaltar que a Prática do Ensino Supervisionada, ou seja, o Estágio, é uma das 

etapas que se faz necessária, na construção da sua identidade, lugar onde vivencia tudo o que aprendeu 

na teoria, se apropriando dos recursos, manuseados como instrumentos práticos para a elaboração e 

concretização das aulas. O estágio pode ser considerado como uma “oportunidade de aprendizagem da 

profissão docente e da construção da identidade profissional” (PIMENTA, 2004, p.99).  

Em todo o seu processo de formação o professor adquire experiências, que o fazem refletir 

sobre a sua prática docente, levando sempre em consideração a importância da teoria na prática 

docente, pois o saber docente não se faz somente pela prática, podendo-se dizer que é alimentado pela 

teoria. Pimenta (2005) afirma que o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também 

nutrido pelas teorias da educação. Sendo assim, a teoria tem papel fundamental para uma prática 

pedagógica eficiente e contextualizada. Libâneo (2004, p.137) ressalta a importância da apropriação da 

teoria para se pensar a prática como sendo uma: 

 [...] necessidade da reflexão sobre a prática a partir da apropriação de teorias como 
marco para as melhorias das práticas de ensino, em que o professor é ajudado a 
compreender o seu próprio pensamento, a refletir de modo crítico sobre sua prática 
e, também, a aprimorar seu modo de agir, seu saber-fazer, à medida que internaliza 
novos instrumentos de ação.  
 

Ao refletir-se sobre a prática educativa no Estágio Supervisionado, constrói-se uma 

interlocução entre os docentes desafiando-os a refletirem sobre serem promotores de uma educação de 

qualidade, colaborando para a construção do conhecimento, no entendimento da teoria para se refletir 

sobre a prática: 

A aproximação da realidade possibilitada pelo Estágio Supervisionado e a prática da 
reflexão sobre essa realidade tem se dado numa solidariedade que se propaga para os 
demais componentes curriculares do curso, apesar de continuar sendo um 
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mecanismo de ajuste legal usado para solucionar ou cobertar a defasagem existente 
entre conhecimentos teóricos e atividade prática (CATARINA, 1991 p. 25). 

 
Depois de vivenciada toda a prática é necessário relatar as experiências vividas em sala de 

aula, e os embates entre as diferentes realidades escolares, se tornando assim essencial ao profissional 

de educação uma competência técnica.  

Quando entendermos que a prática será tanto mais coerente e consistente, será tanto 
mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida quanto mais consistente, e 
desenvolvida for a teoria que a embasa, e que uma prática será transformada à 
medida que exista uma elaboração teórica que justifique a necessidade de sua 
transformação e que proponha as formas da transformação, estamos pensando a 
prática a partir da teoria (SAVIANI, 2005, p. 107). 
 

Antes de se iniciar a Prática de Ensino Supervisionada se fez necessário a observação, 

inclusive a história do sujeito, pois toda a bagagem que ele já traz de conhecimento e tudo dentro do 

universo escolar, colabora com a reflexão da sua teoria e prática, para a construção do conhecimento, 

criando assim oportunidades de aprendizagem que façam sentido não só para o professor como 

também para os alunos. De acordo com Pimenta (2004, p.26): 

[...] Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao 
mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. O papel da teoria 
é oferecer aos professores perspectivas de análises para compreender os contextos 
históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si mesmos como profissionais, 
nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é 
fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais nas quais o 
ensino ocorre.  
 

A seguir, são apresentadas as experiências de aprendizagens realizadas nas PES do 1° e 2° 

CEB na UEB Prof° João de Souza Guimarães, que teve como Profª Orientadora Dulcina Almeida e 

Profº Educador Cooperante: Sérgio Mendes. 

 

 2.1 A Prática do Ensino Supervisionada 

Atuando como Professora de sala de aula, retornei a condição de Estagiária, visando um 

novo aprendizado, novos caminhos para melhorar meu desempenho e tendo em conta já certa 

experiência, dei início a PES, visando tudo aquilo que pudesse contribuir para melhorar ainda mais a 

minha prática pedagógica. “As políticas de educação e suas reformas, decorrentes da redução do papel 

do Estado e dos acordos internacionais, chegam à vida dos professores requerendo deles ensino de 

qualidade, qualificação e competência, para o exercício do magistério” (PIMENTA, 2004, p. 126). 

Este novo desafio, que cria novas experiências, contribui para a formação docente, na 

reflexão sobre sua prática educativa e na busca de novas perspetivas interferindo nos seus saberes 

pedagógicos. 

As experiências vividas pelos professores em seus processos de formação – quer 
inicial quer continuada – interferem nos seus saberes pedagógicos e também nos 
seus saberes de experiência, fazendo-os apoiar ou refutar teorias e práticas. A 
complexidade das situações de ensino e de aprendizagem nos seus espaços 
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formativos corrobora para que esses sujeitos elejam determinadas referências para 
seu fazer pedagógico (FARIAS et al., 2009, p. 145). 
 

Iniciou-se o Estágio no primeiro momento com a observação da escola, das salas de aula, dos 

alunos e do corpo docente. Em relação à observação da sala de aula em especial dos alunos procurou-

se levar em conta as experiências de vida de cada aluno, toda a bagagem de conhecimentos que cada 

aluno possuía, fazendo assim um conhecimento prévio de cada turma, trabalho minucioso que requer 

atenção, mas que seria muito útil para o trabalho que se iria desenvolver. 

O conhecimento prévio das características dos alunos e da turma ao qual se vai desenvolver 

foi primordial para definir estratégias para as aulas que se iriam ministrar, não fugindo ao 

planejamento do professor titular de cada turma. Após este período de observação foi feito o 

planejamento das aulas que seriam ministradas, em cada área com os temas geradores e seus 

respetivos Objetivos, Conteúdos, os Recursos a serem utilizados e no final a Avaliação como parte do 

processo de ensino-aprendizagem. 

No segundo momento foi realizado todo um planejamento visando o que se iria ministrar 

para cada série, tudo de acordo com o planejamento não fugindo dos PCNs. 

Outro momento desafiador foi o facto de os alunos estarem já acostumados com seu 

professor titular e de repente aparecer um novo professor na sala de aula. Por conseguinte, procurou-se 

quebrar logo essa barreira e iniciou-se em todas as turmas a apresentação na primeira conversa, ou 

seja, foi apresentada a estagiária e o motivo pelo qual estava ali. 

Após a apresentação, a recepção pelos alunos foi feita com satisfação, alegria, como se para 

eles aquilo fosse uma novidade. Nenhum aluno de nenhuma turma esboçou nenhuma surpresa ou 

insatisfação, muito pelo contrário, alguns alunos fizeram perguntas rotineiras criando assim intimidade 

entre o professor e os alunos. As perguntas colocadas não fugiram do círculo escolar.  

Depois das apresentações, tendo em mãos o planejamento realizado, respeitando as 

metodologias, conteúdos,competências e avaliação, iniciou-se a ministração das aulas. 

 

2.2 A Prática de Ensino Supervisionada I (PES I) no 1° Ciclo  

A Prática do Ensino Supervisionada no 1° Ciclo decorreu com uma turma do 4° ano. A 

turma possuía 41 alunos onde a maioria eram meninas (24) tendo 17 meninos. As aulas foram 

ministradas no período da manhã, que é o horário dos alunos do 1° ao 5° ano correspondente ao 

Fundamental I. O horário de início das aulas é às 7 h: 15min até o Intervalo que corresponde ao 

Lanche e recreio, das 9 h: 30min às 9 h: 50min. Após o lanche vem o segundo horário que 

corresponde das 9 h: 50min às 11hs: 30min horário da saída dos alunos. 

A Prática de Ensino Supervisionada I (PES I) no 1° Ciclo com os alunos do 4° ano do 

Fundamental I foi feito da seguinte forma respeitando o horário da professora (tabelas 1, 2 e 3): 
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i. No 1° dia de aula foi ministrado no primeiro horário as aulas de: Português 50min 

(7hs:15min às 7hs:50min) e Ciências 100min (7hs:50min às 9hs:30min); No 2° 

horário após o intervalo foi ministrado a aula de: Estudo do Meio 50min (9 hs:50 

min às 10 hs:40 min) e Matemática 50min (10 hs:40 min às 11hs:30 min). 

ii. No 2° dia de aula foi ministrado no primeiro horário as aulas de: Português 100min 

(7 hs:15 min às 7 h:50 min) e Ciências 50 min (7 hs:50 min às 9 hs:30 min); No 2° 

horário após o intervalo foi ministrado a aula de: Estudo do Meio 100min (9 hs:50 

min às 11 hs:30 min). 

iii. No 3° dia de aula foi ministrada no primeiro horário a aula de Matemática 100min (7 

hs:15 min às 9 hs:30 min). 

 
1° dia de aula 
 

 
1° horário 

7 hs:15 min às 9 hs:30 min 
Português 

 
100 min 

7hs:15min às 
8hs:40min 

 

Ciências 50 min 
8hs:40min às 

9hs:30min 

 

 
Intervalo 

 
 

 
Recreio/ 

 

 
Lanche 

  

2° horário 
9hs:50min às 11hs:30min 

Estudo do 
Meio 

100 min 
9hs:50min às 
11hs:30min 

   

 
Tabela 1- 1° dia de aula (fonte própria). 

 

 

2° dia de aula 
 

Tabela 2 - 2° dia de aula (fonte própria). 
 
 

3° dia de aula 
1° horário 

7hs:15min às 9hs:30min 
Estudo do 

Meio 
50 min 

7hs:15min às 
7hs:50min 

 

Matemática 
 

100 min 
7hs:15min às 

9hs:30min 

 

 
Intervalo 

 
 

 
Recreio/ 

 

 
Lanche 

  

2° horário 
9hs:50min às 11hs:30min 

__ __ __ __  

Tabela 3- 3° dia de aula (fonte própria) 

1° horário 
7hs:15min às 9hs:30min 

Português 
 

50 min 
7hs:15min às 

7hs:50min 
 

Ciências 100 min 
7hs:15min às 

9hs:30min 

 

 
Intervalo 

 
 

 
Recreio/ 

 

 
Lanche 

  

2° horário 
9hs:50min às 11hs:30min 

Estudo do 
Meio 

50 min 
9hs:50min às 
10hs:40min 

Matemática 50min 
10hs:40min às 

11hs:30min 
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Como na turma do 4° ano é uma professora para ministrar todas as matérias essenciais ao 

currículo, a mesma distribui as matérias de: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e 

Artes durante a semana. O planejamento foi feito de acordo com a carga horária da professora, 

respeitando o Plano de ensino, os objetivos gerais e específicos e todo o conteúdo programático para o 

respetivo período. 

O planejamento desenvolvido para trabalhar com a turma do 4° ano foi integrar as 

disciplinas aos eixos temáticos, métodos e procedimentos abrangendo a interdisciplinaridade, 

favorecendo a integração dos conteúdos: Conceituais Procedimentais e Atitudinais. Nos 

documentos oficiais normativos que regulamentam a educação brasileira que destacam a 

interdisciplinaridade, é possível mencionar: a Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN) nº 5.692/71, a Lei de 

Diretrizes e Base para a Educação (LDB) nº 9.394/96 e, em específico no Estado do Paraná as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica, entre outros. Estas últimas, em consonância com autores 

da área, advertem sobre a necessidade de se discutir e refletir a interdisciplinaridade de forma a 

ultrapassar as tradicionais organizações disciplinares em busca de propostas cada vez mais 

interdisciplinares e contextualizadas. Segundo os PCNs do Ensino Fundamental (1997, p.31): 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de 
conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e 
a influência entre eles questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade 
sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, 
portanto, a uma relação entre disciplinas. 
 

No domínio da Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Estudo do Meio, no que diz 

respeito ao conteúdo, tiveram como eixo O Ambiente, o ser humano e o cuidado com o Lixo.  

No primeiro dia de aula de Língua Portuguesa que teve 50 min de carga horária, foi 

apresentado um texto que tinha como Título: O Lixo e o Meio Ambiente. O texto aborda o aumento 

desenfreado da população, e com isso gerando um aumento do lixo, trazendo uma reflexão sobre a 

preservação do meio ambiente, de como o lixo pode ter um tratamento especial, da reciclagem e de 

quanto tempo alguns elementos levam para serem decompostos, e por fim trata da coleta seletiva do 

lixo.  

Teve como conteúdo: Texto, A leitura e Interpretação Textual para desenvolver a 

compreensão das informações contidas no texto, desenvolvendo um senso crítico e uma atitude 

investigatória; debate sobre o Tema Proposto. Foi dito para que cada aluno procure em jornais e 

revistas matérias sobre: O lixo, reciclagem o impacto no meio ambiente. 

O segundo dia de aula que teve como carga horária 100 min, Teve como Conteúdo: Texto e 

Noção de parágrafo. Leitura de outros tipos de textos com o tema relacionado como incentivo a 

pesquisa; Produção Textual. Relemos o Texto principal “A coleta de Lixo” foi feito um breve estudo 

sobre Parágrafo no texto, em seguida foram lidos os textos trazidos pelos alunos, identificando cada 

tipo de texto: Matéria de jornal, revista etc.. e foi pedido que cada aluno fizesse uma leitura do texto 

que trouxe para turma, para ampliarmos o conhecimento buscando outras fontes de pesquisa. Após os 
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alunos darem suas contribuições, cada um deles fez uma produção textual daquilo que entendeu sobre 

o assunto proposto, desenvolvendo assim sua capacidade crítica e produção espontânea.  

O instrumento Avaliativo utilizado foi a Observação e registro do desempenho, em situações 

de localização de informações explícitas no texto. No acompanhamento da aprendizagem, onde foi 

analisada a participação oral de cada aluno. Atividade escrita. 

 

Procurou-se envolver a área de Ciências no que diz respeito ao Conteúdo que tem como 

eixo: O Ambiente e o ser humano, com o tema a Reciclagem do lixo. Foi abordado na primeira aula 

com carga horária de 100 min sobre: Lixo e o impacto no meio ambiente, de posse do texto inicial O 

Lixo e o Meio Ambiente ao qual está se trabalhando fazendo assim que ocorra uma aula 

interdisciplinar. O texto foi bem explorado trazendo como discussão o lixo produzido pelo Homem, 

onde cada pessoa produz o seu próprio lixo, levando os alunos a uma reflexão que os mesmos são 

produtores de lixo. Assim, os alunos foram levados a pensarem que lixo eles produzem na sala de aula, 

e no final de cada aula como fica a sala e o cesto de lixo. No final da aula foi pedido aos alunos que 

desenvolvessem um trabalho para casa onde eles iriam filmar ou tirar fotos de lugares onde havia lixo 

quer no caminho deles para casa, quer na sua rua, ou na feira, para que o trouxessem na próxima aula. 

 Na segunda aula, com carga horária de 50min, o Conteúdo tratado foi: Coleta seletiva do 

lixo e a Reciclagem. Foi pedido aos alunos que mostrassem o material que trouxeram das suas 

pesquisas e cada qual mostrasse para os colegas o que encontrou. Após cada equipe apresentar suas 

pesquisas foi feito um debate sobre a coleta seletiva do lixo e a Reciclagem, sendo abordada a questão 

da Coleta seletiva de lixo como um processo que consiste na separação e recolhimento dos resíduos 

descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser reciclados são separados 

do lixo orgânico (restos de carne, frutas, verduras e outros alimentos). Este último tipo de lixo é 

descartado em aterros sanitários ou usado para a fabricação de adubos orgânicos. Em seguida foi 

abordado a Reciclagem sob a perspectiva de sistema de coleta seletiva, onde os materiais recicláveis 

são separados em: papéis, plásticos, metais e vidros. Existem indústrias que reutilizam estes materiais 

para a fabricação de matéria-prima ou até mesmo de outros produtos. No final da aula foi realizado um 

trabalho sobre os diferentes tipos de lixos, ou seja, aqueles que podem e os que não podem ser 

reciclados com base em materiais retirados do livro didático dos alunos.  

O Instrumento Avaliativo foi o da observação e registro da participação de cada aluno bem 

como o seu desempenho durante a aula, e da atividade escrita. 

 

No primeiro dia de aula de Estudo do Meio os alunos exploraram um texto que teve como 

Conteúdo A população e o meio ambiente, com a carga horária de 100 min. Teve como objetivo 

específico refletir sobre o desenfreado aumento da população e o reflexo sobre o lixo que produzem. 

Na aula procurou-se questionar a realidade formulando-se problemas sobre o lixo e qual a forma de 
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resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de 

análise crítica tomando por base a coleta seletiva do lixo e a Reciclagem do mesmo. Levando o aluno 

a se perceber como um ser integrante e agente transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Foi 

referida a importância de se conhecer e cuidar do meio em que vive, valorizando e adotando postura 

responsável no que diz respeito ao lixo que cada um produz. Os alunos em equipe, de posse dos 

materiais produzidos durantes as aulas, construíram uma tabela de quanto tempo cada lixo doméstico 

leva para se decompor. 

No segundo dia de aula que teve carga horária de 100 min, foi abordado o Conteúdo: O 

nosso meio ambiente ontem e hoje, o qual trouxe uma reflexão sobre o estilo de vida das pessoas 

ontem e o estilo de vida das pessoas atualmente, a utilização dos recursos naturais de maneira 

excessiva e irracional. Um dos maiores desafios da atualidade é criar e implementar políticas públicas 

que garantam o bem-estar da população hoje e no futuro, que incluam as novas tecnologias, os 

recursos naturais e o equilíbrio sócio ambiental. Foi perguntado aos alunos se no bairro em que moram 

há serviço de coleta de lixo e qual a importância social e ambiental dessa atividade. Cada aluno ia 

registrando a pesquisa dos seus colegas no caderno. 

Em equipe os alunos produziram um questionário sobre a coleta seletiva e a reciclagem, cuja 

resposta teria que ser sim ou não, onde eles iriam perguntar a membros da família e vizinhos, se eles 

têm conhecimento da coleta seletiva do lixo e da reciclagem e - se os mesmos fazem a coleta seletiva 

ou reciclam o lixo.  

O Instrumento Avaliativo utilizado no decorrer da aula foi o da observação e registro para 

analisar as etapas que envolvem desde a pesquisa que o aluno está desenvolvendo, à confecção do 

material que está utilizando e posteriormente a apresentação deste trabalho o qual estão 

desenvolvendo. 

 

No primeiro dia de aula de Matemática com a carga horária de 100 min, teve como 

Conteúdo: A Noção de tabelas. Após uma breve explanação sobre Tabelas, para que os alunos 

tivessem noção do que é uma tabela, da construção de uma tabela e interpretação da mesma, foi 

trazido material para que os alunos tivessem um melhor entendimento sobre o que é uma Tabela e para 

que serve. Após os alunos terem esse primeiro contato e se familiarizado com o assunto, construíram 

uma Tabela a partir da situação vivenciada. Atendendo aos resultados obtidos na aula anterior sobre o 

lixo doméstico e o tempo que ele leva para se decompor, fizeram um trabalho em grupo onde o 

primeiro momento foi dar um título às suas tabelas. No segundo momento construíram a tabela a partir 

das informações que eles possuíam. Logo após os alunos dominarem o conteúdo foi pedido que os 

mesmos fizessem um trabalho individual construindo uma tabela com as informações que possuíam 



36 
 

 
 

sobre: os membros da família e vizinhos, se eles têm conhecimento da coleta seletiva do lixo e da 

reciclagem, se os mesmos fazem a coleta seletiva ou reciclam o lixo.  

No segundo dia de aula com carga horária de 50 min, teve como Conteúdo: Noções de 

Gráfico de barras. Para este conteúdo realizou-se uma breve explanação sobre gráfico e qual a sua 

utilidade. Os alunos deram a sua contribuição dizendo onde viram pela primeira vez um gráfico ou se 

olhavam constantemente gráficos. Após a conversa inicial sobre o assunto, e após se ter percebido, 

através do depoimento dos alunos, que já tinham compreendido o conteúdo proposto, passou-se à 

prática. Neste caso os alunos, em grupo, construíram um gráfico em barras a partir da tabela que já 

haviam construído anteriormente. 

Após terminarem os seus trabalhos, cada equipe expôs os mesmos, fazendo a leitura dos seus 

gráficos para toda a turma. Ressaltando que houve no trabalho em grupo todo um acompanhamento do 

professor utilizou-se como instrumento avaliativo o desempenho das equipes, desde a organização e 

elaboração do trabalho até a apresentação do mesmo. 

 

2.3 A Prática de Ensino Supervisionada II (PES II) no 2° Ciclo 

Os conteúdos ministrados em todas as aulas procuraram atender ao solicitado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais nos domínios da Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e no Estudo do 

Meio (geografia e história), visando despertar no aluno o interesse pelo conhecimento, buscando 

garantir o aprendizado efetivo e desenvolver seus aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais.   

Zabala (1998, p. 42-48) trata dos conteúdos em três categorias: atitudinais, conceituais e 

procedimentais. Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa de capacidades intelectuais 

para obter símbolos, imagens, idéias e representações que permitam organizar as realidades. Os 

conteúdos procedimentais referem-se ao fazer com que os alunos construam instrumentos para 

analisar, por si mesmos, os resultados que obtém e os processos que colocam em ação para atingir as 

metas que se propõem e por fim os conteúdos atitudinais referem-se à formação de atitudes e valores 

em relação à informação recebida, visando à intervenção do aluno em sua realidade.  

Além do conteúdo, foram propostas atividades que buscassem o desenvolvimento das 

habilidades procedimentais e atitudinais, possibilitando aos alunos aprimorarem as suas capacidades 

de abstração e produção de discurso, favorecendo assim a criação de um ambiente de ensino-

aprendizagem em que houvesse cooperação e reflexão sobre a ação do indivíduo no grupo. 

Deste modo, como instrumentos avaliativos, de acordo com cada disciplina, houve a 

necessidade de enfocar os conteúdos conceituais e procedimentais que seriam avaliados, de acordo 

com os trabalhos que eram realizados na sala de aula quer a observação da postura dos alunos diante 

das situações-problema apresentada bem como o registo do acompanhamento da aprendizagem. 

As aulas do Ensino Fundamental correspondente ao 3° e 4° Ciclo (6° ano) foram ministradas 

respeitando os horários estabelecidos pela escola: 1° horário das 13hs:15min às 13hs:50min; o 
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segundo horário das 13hs:50min às 14hs:40min; o terceiro horário das 14hs:40min às 15hs:30min; 

após o que vem o Intervalo-Lanche/recreio das 15hs:30min às 15hs:50min; em seguida o quarto 

horário das 15hs:50min às 16hs:40min. O último horário que corresponde ao quinto horário das 

16hs:40min às 17hs:30min, como mostra a tabela 4: 

 

 Início Término    

1º horário 13hs15min 13hs50min    

2º horário 13hs50min 14hs40min    

3º horário 14hs40min 15hs30min    

 INTERVALO 15hs30min 15hs50min    

4º horário 15hs50min 16hs40min    

                        5º horário          16hs40min   17hs30min 

Tabela 4- Horário das aulas. 

 

 A Prática de Ensino Supervisionada (PES) no 2° Ciclo foi realizada da seguinte forma 

(tabela 5): 

i. No Primeiro dia de Aula foram ministradas as aulas de Língua Portuguesa no 1° e 

2° horário contabilizando 100 min; no terceiro horário foi ministrado a aula de 

Matemática contabilizando 50 min e após o intervalo foi ministrado a aula de 

Ciências no 4° e 5° horário contabilizando 100 min. 

ii. No Segundo dia de Aula foram ministradas as aulas de Matemática no 1° e 2° 

horário contabilizando 100 min; No terceiro horário foi ministrado a aula de Língua 

Portuguesa contabilizando 50 min; Após o intervalo foi ministrado a aula de Estudo 

do Meio totalizando 100 min. 

iii. No terceiro dia de Aula foram ministradas as aulas de Ciências no 1° horário 

contabilizando 50 min. No segundo horário foi ministrado a aula de Estudo do Meio 

contabilizando 100 min.  

 

 1° dia 2° dia 3° dia 
1° horário 
13hs:15min 
13hs:50min 
 

 
Lingua portuguesa 

 
Matemática 

 
Ciências 

2° horário 
13hs:50min  
14hs:40min 

 

 
Lingua portuguesa 

 
Matemática 

Estudo do 
Meio 

3° horário 
14hs:40min 
15hs:30min 
 

 
Matemática 

  Lingua portuguesa Estudo do 
Meio 
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Intervalo 15hs:30min  15hs:50min 
4° horário 
15hs:50min 
16hs:40min 
 

 
Ciências 

Estudo do 
Meio 

 
__ 

5° horário 
16hs:40min  
17hs:30min 
 

 
Ciências 
 

Estudo do 
Meio 

  
__ 

Tabela 5- Prática Supervisionada 
Fonte: Própria 

 

2.3.1 A Prática de Ensino Supervisionada no domínio da Língua Portuguesa 

O ensino e aprendizagem da língua materna de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental (PCN) considera o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa, 

como prática Pedagógica, resultante de uma articulação de três variáveis: 

 O aluno; 

 Os conhecimentos com os quais se opera nas práticas da Linguagem; 

 A mediação do professor. 

O aluno como primeiro elemento dessa tríade, é o sujeito da ação de aprender, aquele que 

age com e sobre o objeto do conhecimento; e este como segundo elemento, são os conhecimentos 

discursivos textuais e linguísticos implicados nas práticas sociais de linguagens. E o terceiro elemento 

dessa tríade é a prática educacional do professor e da escola que organiza a mediação entre o sujeito e 

o objeto do conhecimento (BRASIL/MEC/SEB, 1998: 22). 

Segundo Libâneo (1994, p88): 

O trabalho docente é a atividade que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem, 
pelo processo de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a 
tarefa de mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de estudo. 
 

Deste modo podemos analisar a atuação do professor como o mediador do conhecimento, 

contribuindo assim para a formação de um sujeito pensante e transformador, participante ativo da sua 

prática social atuando como sujeito no meio da sociedade. 

O trabalho realizado na área de Língua Portuguesa, desde a elaboração do plano de aula até a 

concretização da aula em si, teve toda uma preocupação em desenvolver no aluno a capacidade 

linguística dos mesmos, buscou-se uma elaboração de forma a propor o conteúdo às atividades que 

levassem o aluno a se entender como sujeito e construtor do seu conhecimento. 

Na ministração das três aulas de Língua Portuguesa no total de 150 min aula, foram 

proporcionadas aos alunos leituras variadas como: canção, poema, fábula e fragmento de uma notícia 

de Jornal. Buscou-se levar os mesmos a conhecer as diversas maneiras de se ler um texto, objetivando 

desenvolver no aluno o prazer pela leitura e sua compreensão como uma atividade ampla de 

interpretação do mundo e da realidade e o reconhecimento das suas diversas aplicações e finalidades 
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da leitura, para que percebam as possibilidades de: leitura para obter informações específicas para 

pesquisa, por prazer, para obter informação e para resolução de problemas. 

Como estratégias de leitura foram usados os seguintes critérios:  

 Identificação da informação: para o reconhecimento dos dados explícitos no texto 

proposto. 

 Interpretação: como reconhecimento do tema principal e a intenção do autor; 

Realizando inferências e identificando informações concorrentes em um mesmo 

texto; Relacionando textos de diferentes gêneros. 

 Reflexão: fazendo conexões entre os conteúdos trabalhados e a experiência pessoal; 

Reconstrução do sentido de um texto a partir do uso social da língua e seus 

elementos históricos. 

 O conteúdo da Gramática foi aplicada ao texto A Ortografia: Estudo da Pontuação – Uso 

da vírgula, foi ministrado no primeiro dia de aula, onde foram selecionados alguns textos que foram 

trabalhados. Na segunda aula o conteúdo gramatical foi: Substantivo Próprio/Comum; 

Concreto/Abstrato; trabalhados a partir de alguns textos já estudados pelos alunos para a melhor 

compreensão do conteúdo abordado. 

Tanto no primeiro quanto no segundo dia de aula, no final os alunos faziam atividades de 

produção de textos orais e escritos, pois se entende que para formar um cidadão crítico e participativo, 

ele deve passar tanto pela produção de texto oral quanto escrito, pois o cidadão crítico lê criticamente 

e o cidadão participativo responde criticamente ao que lê, ouve ou assiste, produzindo textos para 

interagir em diversas situações sociais. 

Como Instrumento Avaliativo foi utilizado a observação e registro do desempenho dos 

alunos em situações de localização de informações explícitas no texto e que requeiram a compreensão 

do sentido de palavras e expressões no texto e atividades escritas e sua produção textual. 

 

2.3.2 A prática de Ensino Supervisionada no domínio da Matemática 

Podemos entender que o ensino da Matemática como matéria, não se limita apenas ao meio 

escolar, mas pode ser compreendida como fundamental e importante para toda a vida do ser humano. 

A aprendizagem da Matemática, de facto, não se dá somente na escola como matemática formal, mas 

se utiliza no cotidiano.  

A Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no mundo e o 
conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção humana na 
sua interação constante com o contexto natural, social e cultural (PCN p24 1998). 
 

Atualmente, o avanço tecnológico e científico e a constante necessidade de refletir sobre 

mudanças dos paradigmas no que se diz respeito ao bom ensino da Matemática visa atender as 

frequentes transformações sociais e tecnológicas, fazendo assim que a aprendizagem seja significativa 
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tanto para o professor quanto para o aluno que se encontra diante de tantos desafios e dificuldades no 

processo da aprendizagem. 

 O trabalho realizado na área da Matemática visou a exploração dos conhecimentos prévios 

dos alunos, entendendo-se que os alunos já acumularam certa bagagem de conhecimento, ou seja, o 

novo conhecimento se integra na estrutura do aluno se ancorando em um conhecimento antigo, teoria 

defendia por teóricos, como David Ausubel (Moreira apud Ausubel, 1982) que defende a 

aprendizagem de um novo conceito, em que o antigo conceito é modificado ou detalhado para se obter 

um novo conhecimento. 

Em consonância com o plano de ensino buscou-se a identificação dos conhecimentos 

matemáticos como meio para que o aluno compreenda e transforme o mundo a sua volta estimulando 

o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade de resolver 

problemas e a necessidade de se trabalhar com números em todos os aspectos, na coleta de dados, 

organização de tabelas e na construção de gráficos: de coluna e de linhas, fazendo com que o aluno 

compreenda a necessidade de aperfeiçoar as noções geométricas que servirão de base na construção 

gráfica de pesquisa em geral, e na leitura e compreensão das notícias de jornais e outros veículos de 

comunicação no que se refere a pesquisa, Tabelas e Gráficos. 

Na ministração das três aulas de Matemática totalizando 150 min foram abordados os 

conteúdos: coleta de dados para uma pesquisa; tabelas estatísticas; noções de gráficos de coluna e 

noções de Gráficos de linha. No primeiro dia de aula foram apresentadas informações de revistas, 

jornais e da internet, pesquisas que a imprensa divulga pelos meios de comunicação representada em 

tabelas. Logo após foi explicado o que vem a ser uma tabela estatística.  

Após discussão em sala sobre o assunto proposto e utilizando o conhecimento prévio dos 

alunos, eles foram provocados a realizarem uma pesquisa em sala sobre “O que eles mais gostam de 

fazer nas férias”, onde eles anotaram as respostas de cada colega em seu caderno. Após os dados 

coletados, os alunos organizaram uma listagem onde distribuíram as respostas dos entrevistados na sua 

lista. 

No segundo dia de aula, foi abordado novamente com os alunos a coleta de dados para 

pesquisa, as tabelas e gráficos, o que vem a ser uma tabela, e para que serve. Sempre atenta ao que o 

aluno entendeu ou não da aula anterior, foi feita a leitura de figuras e desenhos que representam um 

gráfico e foi explicado o gráfico de colunas e gráfico de linha. 

Após a explanação sobre Tabelas e Gráficos de coluna e de linha, os alunos com os dados 

coletados da aula anterior construíram seus gráficos a partir da pesquisa que possuíam e fizeram a 

apresentação dos seus trabalhos para a turma. 

Como Instrumento Avaliativo foi utilizado a observação e registro do desempenho dos 

alunos: discussão em sala de aula, da elaboração e construção dos trabalhos propostos; e apresentação 

dos mesmos. 
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2.3.3 A prática de Ensino Supervisionada no domínio das Ciências da Natureza  

O ensino de Ciências Naturais na escola é fundamental, pois visa contribuir para o 

aprendizado dos conteúdos que são necessários tanto à vida em sociedade quanto ao desenvolvimento 

das capacidades de cada aluno. 

Percebe-se que a participação do professor no decorrer das aulas desde a etapa de 

apresentação, à ministração das aulas, à participação dos alunos em questionamentos e debates sobre o 

assunto abordado, às atividades que serão desenvolvidas no decorrer do processo é permanente e 

necessário assim como durante a elaboração das aulas se buscou referenciais científicos para que 

aquela aula de ciências fosse satisfatória para aquele ciclo. 

O PCN de Ciências p.58 nos diz: 

Durante os diferentes exercícios, a participação do professor nas atividades é 
permanente. Pois os alunos de terceiro ciclo necessitam de referenciais científicos, 
ao seu alcance, que os orientem para observar, experimentar, ler, resumir e produzir 
outros registros de informação com vídeos, gravações sonoras, fotos e praticar 
vários métodos de análise e interpretação de problemas. 
 

A identificação do aluno com o meio que o cerca torna-se um elemento no processo de 

relações, interações e transformações cada vez mais abrangente, para que o aluno entenda que o meio 

ambiente saudável e a qualidade de vida são consequências de atitudes de valorização da vida e do 

respeito para com a natureza, e o desempenho de hábitos de saúde pessoal, social e ambiental, visando 

o bem-estar do indivíduo e da coletividade. 

Na ministração das três aulas de Ciências, totalizando 150 min, teve como conteúdo os 

Alimentos na pespetiva de alimentação equilibrada; valor nutricional dos alimentos e o cuidado com 

os alimentos; pirâmide alimentar; atividade física. No primeiro dia de aula (100 min) debateu-se a 

alimentação, mais concretamente a importância de uma alimentação equilibrada, essencial para uma 

boa qualidade de vida, o valor nutricional de alguns alimentos e o cuidado que se deve ter com os 

alimentos, tendo sido ainda realizada uma reflexão sobre os hábitos diários dos alunos. 

Foi trabalhado com os alunos o texto: “Comida” (letra de música de um conjunto de pop 

rock) escolhida por contextualizar o conteúdo desenvolvido. Após a reflexão sobre os hábitos 

alimentares dos alunos e sobre a letra da música foi proposto um trabalho em grupo: os alunos teriam 

de elaborar uma paródia a respeito dos alimentos/ alimentação apoiados no que aprenderam. Foi 

solicitado aos alunos que trouxessem de casa rótulos de produtos alimentícios com informações 

nutricionais acerca dos mesmos. 

No segundo dia de aula (50 min) foi realizado um feedback da aula anterior partindo em 

seguida para o próximo ponto que foi a pirâmide alimentar. Para tal foi exposto um cartaz com a 

figura de uma pirâmide alimentar e realizado um debate em que os alunos discutiram sobre os 

alimentos que estão na base da pirâmide e os que estão até chegar ao topo, em seguida, fez-se uma 

breve explanação sobre a valorização da alimentação equilibrada e a importância de se fazer atividades 

físicas regulares e os devidos cuidados. Logo após foi pedido aos alunos os rótulos dos produtos que 
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eles trouxeram de casa. Com os rótulos em mãos os alunos, em grupo, fizeram cartazes com as 

informações nutricionais dos alimentos e elaboraram uma apresentação, resultante das suas pesquisas, 

para a turma. 

Como Instrumento Avaliativo foi utilizado a observação, registo da participação e do 

desempenho dos alunos nas atividades desenvolvidas em grupo. 

 

 2.3.4 A prática de Ensino Supervisionada no domínio do Estudo do Meio 

No que concerne à área de Estudo do Meio, as aulas foram distribuídas nas matérias de 

História e Geografia respeitando o currículo de acordo com os PCNs do terceiro e quarto ciclo do 

fundamental (6° ao 9° ano). 

O estudo do meio, o trabalho com imagens e a representação dos lugares próximos e 
distantes são recursos didáticos interessantes, por meio dos quais os alunos poderão 
construir e reconstruir, de maneira cada vez mais ampla e estruturada, as imagens e 
as percepções que têm da paisagem local e agora também global, conscientizando-se 
de seus vínculos afetivos e de identidade com o lugar em que vivem. Além disso, a 
interface com a História é essencial. A Geografia pode trabalhar com recortes 
temporais e espaciais distintos dos da História, embora não possa construir 
interpretações de uma paisagem sem buscar sua historicidade. Uma abordagem que 
pretende ler a paisagem local e global, estabelecer comparações, interpretar as 
múltiplas relações entre a sociedade e a natureza de um determinado lugar pressupõe 
uma inter-relação entre essas áreas, tanto nas problematizações como nos conteúdos 
e procedimentos (PCN de Geografia 1998 p.53). 
 

As quatro aulas de Estudo do Meio: História (100 min) e Geografia (100 min). Tiveram 

como eixo Temático: Identidade: Conhecendo a minha história; Espaço Geográfico: Croqui; Ponto de 

referência; O lugar onde vivo. 

No primeiro dia de aula foi propiciado ao aluno reconhecer sua identidade individual e 

coletiva. Para este objetivo ser alcançado foi lido e debatido, com os alunos, os vários ambientes e 

realidades semelhantes e diferentes no seu cotidiano assim como a influência do meio na construção 

da sua identidade e o seu reconhecimento como sujeito histórico. 

Nessa conversa inicial com os alunos, a compreensão e opinião dos mesmos foram usadas 

como ponto de partida para os debates acima citados, valorizando a história de vida de cada aluno, 

refletindo sobre a importância que essas histórias têm para o processo de autoconhecimento e para sua 

atuação como sujeito sobre a realidade. 

Foi feita em sala uma atividade em que o aluno construiu uma linha do tempo da vida dele, 

desde o seu nascimento até aquele momento da sua vida (em que ano ele nasceu, com quantos meses 

falou, andou, foi a escola pela primeira vez, etc.;). No término da atividade, cada aluno teve 5 min para 

apresentar a sua linha do tempo. 

No segundo dia de aula foi propiciado ao aluno observar o lugar onde vive, e entender que o 

espaço geográfico é o resultado do trabalho humano sobre a natureza. Na conversa inicial com os 

alunos foi debatido o espaço geográfico e o croqui (para que serve), foram também utilizados pontos 
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de referência como forma de orientação e localização no espaço geográfico, e foi ainda abordada a 

importância dos referenciais de localização e orientação, para ajudar o aluno a se locomover com 

facilidade. 

Este momento de conversa com os alunos, sobre o assunto abordado, foi um momento 

importante para se valorizar a opinião dos mesmos, onde citavam situações que vivenciaram referentes 

aos lugares em que já estiveram e as dificuldades que enfrentaram para chegar a esses determinados 

lugares. Alguns dos alunos citaram pontos de referência para chegar às suas casas. 

Após esta atividade foi pedido aos alunos que fizessem um croqui do seu caminho de casa 

para a escola, colocando os pontos de referência dos mesmos. Quando os alunos terminaram as suas 

atividades, pregaram os seus croquis na parede, e cada aluno pode observar o caminho que os seus 

colegas percorrem para vir a escola. 

Como Instrumento Avaliativo foi utilizado a observação e registro da participação e do 

desempenho dos alunos nas atividades que os mesmos realizaram nos dois dias de aula. 

Reflexão 
O final de todo o percurso realizado na Prática de Ensino Supervisionada (PES I e II), que 

vai desde a planificação à prática, traz-nos o nosso fazer pedagógico, da pesquisa ao ato de ensinar e 

nos traz uma reflexão: pensar as nossas atitudes em sala de aula, querer melhorar o desempenho, 

necessidade de desconstruir para construir algo novo. 

Em outras palavras, uma professora em sala de aula precisa se desconstruir de tudo aquilo 

que acredita saber/conhecer, passando a ser estagiária, precisando, assim, de estar na condição de 

passar por todo o processo percorrido há alguns anos atrás. No começo talvez não faça nenhum 

sentido, mas ao longo do processo reconhece-se a importância desta experiência na vida do professor, 

até mesmo daquele que acredita não precisar mais passar por isto novamente. A nova experiência nos 

acende a “chama”, talvez apagada, de ser novamente um professor pesquisador, que busca novas 

experiências, novos horizontes. 

As experiências realizadas no 1° e 2° Ciclo foram satisfatórias, pois foi proporcionado a 

ambos, professor/alunos, um aprendizado significativo com conteúdos que ajudaram na compreensão 

de mundo e na atuação dele de forma crítica e inovadora.  

Em suma, neste final do trabalho desenvolvido nas salas de aula, resta-nos repensar sobre 

quem éramos e quem somos depois de vivenciarmos esta experiência. É impossível dizer que saímos 

da mesma forma que entramos que não absorvemos nada do que desenvolvemos durante toda a PES, 

do processo que vai desde a visita à escola, conhecimento do meio ambiente escolar, elaboração até à 

ministração das aulas, etapas principais e fundamentais que nos desperta o interesse e a vontade de 

ampliar os nossos conhecimentos. 
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                                                                                               Capítulo III               
O Sistema Educacional da Unidade Prisional de Ressocialização 

Feminina- Em Pedrinhas Zona Rural de São Luís
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3. A Educação no Presídio como um Direito e um meio de Ressocialização 
 

Esta pesquisa aborda o tema a Educação em um Presídio, pretendendo refletir sobre essa área 

pouco conhecida e valorizada, como é o caso desta área educacional. O presídio escolhido para a 

referida pesquisa foi a Unidade Prisional de Ressocialização Feminina, localizada na Zona Rural de 

São Luís no bairro de Pedrinhas, sendo esta conhecida pela comunidade como Presídio Feminino de 

Pedrinhas. 

A metodologia usada no processo da construção da pesquisa se constituiu de questionários 

entregue a diretora do presídio e entrevistas com as internas da Unidade. Para a obtenção dos dados 

foram realizadas visitas de observação in loco, conversas informais com algumas internas, e por fim, a 

aplicação de um questionário contendo perguntas sobre a história do presídio, sua estrutura 

organizacional, sobre tudo o que envolve a educação no presídio, e um questionário entregue aos 

professores da unidade. 

Em se tratar de um presídio, muitas ações que são desenvolvidas dentro dele se tornam 

desconhecidas pela sociedade, sendo a Educação uma delas. A sua importância se justifica pela sua 

contribuição em oferecer às pessoas que se encontram privadas de sua liberdade, benefícios não 

somente para os presos, como também para a sociedade em geral, por ser vista como um meio não 

somente de transformação social, mas também de ressocialização. 

A ressocialização é um grande desafio do ambiente prisional, pois, além de 
preocupar-se com o saber propriamente, é preciso promover uma educação que 
contribua para a restauração da auto-estima e para reintegração do indivíduo na 
sociedade (DUARTE, 2013). 

 
Neste sentido, se torna importante a integração das pessoas privadas de sua liberdade no 

Sistema Educacional, permitindo assim a sua reinserção social, pois a Educação em um Presídio pode 

ser entendida como um meio eficaz de reeducação do indivíduo acreditando-se que haverá uma 

mudança de comportamento, possibilitando assim que o indivíduo ao retornar a sociedade esteja não 

só transformado mas que possa atuar no mercado de trabalho. 

A educação na sociedade serve como estrutura intermediária e para tanto essencial 
para a promoção da dignidade da pessoa humana, para a construção da cidadania e 
consolidação de um Estado Democrático de Direito. O conhecimento adquirido nas 
escolas é uma ferramenta que liga a realidade do ser humano a seu crescimento 
como cidadão (WESTPHAL, 2009, P.3). 
 

Deste modo, a complexidade do tema nos remete a uma reflexão, por se tratar de uma 
educação que envolve pessoas desfavorecidas, excluídas do convívio social,
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devido à sua condição, privadas de sua liberdade, estando a sociedade alheia ao que acontece dentre os 

muros de um presídio, (...) a educação deve desempenhar o papel principal, ou pelo menos ocupar um 

lugar importante em todo o programa de reabilitação e reinserção dos presídios (DUGUID 1996, p. 

37). 

A inserção do preso no convívio social contribui para a ressocialização. Assim o ato de 

ressocializar, é voltar à condição de conviver em sociedade e assim resgatar a identidade dessas 

pessoas, pois não adiantará somente trancá-los em uma cela, seria necessário que se contribuísse para 

a sua ressocialização por meio do ensino. 

A escola nos presídios tem uma enorme responsabilidade na formação de indivíduos 
autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, no fortalecimento 
da autoestima desses sujeitos, assim como na consciência de seus deveres e direitos, 
criando oportunidades para seu reingresso na sociedade (JULIÃO, 2007, p.47). 

 

A educação é percebida como um instrumento de formação cidadã e de transformação social, 

se constituindo como elemento indispensável à garantia dos direitos humanos. Assim, a educação para 

as pessoas privadas de liberdade tem que ser vista, não como privilégio, mas sim como um direito 

garantido por lei e por isso a Educação Prisional deve estar inserida neste contexto. Existem já várias 

referências nacionais e internacionais que enfatizam esse direito à educação, no artigo 26º da 

Declaração dos Direitos do Homem, votada pelas Nações Unidas. 

A este propósito comenta Piaget (1978, p.27): 

Toda a pessoa tem direito a educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos no 
que diz respeito ao ensino elementar e fundamental. O ensino elementar é 
obrigatório. (...) A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e ao fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais. A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e ao fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais. 
 

A educação no cárcere tem como princípio a reintegração social dos presos e egressos nos 

sistemas prisionais, seja por meio da educação formal, não formal ou profissionalizante. O acesso à 

educação é direito de todo cidadão, há legislações que garantem tais direitos, bem como Acordos e 

Normas Internacionais que visam estabelecer tais direitos, tal como atrás foi referido. De acordo com 

Carreira (2009, p. 10) 

As pessoas encarceradas, assim como todos os demais seres humanos, tem o direito 
humano à educação. A Declaração dos Direitos Humanos reconhece o direito 
humano à educação em seu artigo 26° e estabelece que o objetivo dele é o pleno 
desenvolvimento da pessoa humana e o fortalecimento do respeito aos direitos 
humanos. 
 

Desta forma entender todos os aspetos que envolvem a educação em um presídio, para que 

se tenha uma visão ampla da sua estrutura educacional, é um ponto importante, pois, com esse 

conhecimento consegue-se ter uma melhor compreensão da mesma, nos fazendo entender a 

necessidade dessa educação não só como reintegração social, mas como um direito que deve ser 

respeitado. 
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A educação é valiosa por ser a mais efi ciente ferramenta para crescimento pessoal. 
E assume o status de direito humano, pois é parte integrante da dignidade humana e 
contribui para ampliá-la como conhecimento, saber e discernimento, Além disso, 
pelo tipo de instrumento que constitui, trata-se de um direito de múltiplas faces: 
social, econômica e cultural. Direito social porque, no contexto da comunidade, 
promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana. Direito econômico, 
pois favorece a autossuficiência econômica por meio do emprego ou do trabalho 
autônomo. E direito cultural, já que a comunidade internacional orientou a educação 
no sentido de construir uma cultura universal de direitos humanos. Em suma, a 
educação é o pré-requisito para o indivíduo atuar plenamente como ser humano na 
sociedade moderna (CLAUDE, 2005, p.37). 
 

Há a necessidade de se entender o papel da educação no presídio, como um programa de 

reinserção social ou um meio de mudar de vida, que contribui para melhorar a vida das pessoas 

envolvidas. Assim, a educação vai permiti-lhes que sejam escolarizadas, o que vai criar condições para 

que as mesmas exerçam a sua cidadania, sendo participantes de uma educação diferenciada que 

respeita a diversidade, suas histórias de vida, de rejeições e de exclusões que trazem. 

 

3.1 - As Leis de Assistência Educacional 

   3.1.1 Lei de Execução Penal 

A Educação em presídios é fruto de um processo de conquistas adquiridas no decorrer dos 

tempos oriundos de movimentos históricos da Constituição dos Direitos Humanos. Umas das 

primeiras leis a garantir a Educação em Unidades prisionais foi a Lei de Execução Penal - lei nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984 em seu art. II. A assistência será: 

      I – Material; 
     II – À saúde; 
     III- Jurídica; 

IV – Educacional; 
     V – Social; 

      VI- Religiosa. 
 

A Assistência Educacional é tratada também na Lei de Execução Penal (LEP) na sua Seção 

V: 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 
profissional do preso e do internado. 
Art. 18. O ensino de 1° grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da 
unidade federativa. 
Art.19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técnico. 
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua 
condição. 
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidade 
públicas ou particulares, que instalem escolas que ofereçam cursos especializados. 
Art. 21. Em atendimento as condições locais, dar-se-à cada estabelecimento de uma 
biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, providas de livros instrutivos, 
recreativos e didáticos. 
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3.1.2 Constituição Federal 

A constituição Federal de 1988, colocou em pauta a Educação das pessoas que se encontram 

privadas de liberdade, justificando assim a Assistência Educacional em presídios, fundamentado na 

conceção da educação como direito de todos em seu artigo 205. 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL,1988). 
 
 

No seu artigo 208 define-se de que forma essa educação deve ser efetivada e garante que o 

Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito para todos, inclusive para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria.  

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; 
 II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
[...]  
[...]  
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - 
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
 § 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.  
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazerlhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola 
(BRASIL, 1998). 
 

3.1.3 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ratifica esse direito considerando 

que o acesso ao Ensino Fundamental é um direito público e subjetivo garantindo assim que esse direito 

seja garantido. No seu Título III, trata do direito à educação e do dever de educar em seu Artigo 4: 

Artigo 4. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: 
 I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
 II – universalização do ensino médio gratuito; 
 [...]  
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 
que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;  
VIII – atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
 IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem; 
 [...]  
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Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acessou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
 § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  
§ 2o O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  
28§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 
educação profissional, na forma do regulamento.  
 

 

 3.2 A Modalidade de Ensino 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de Educação que visa contribuir 

para a formação de homens e mulheres e assim desenvolver uma qualidade de vida melhor para todos. 

Portanto, está alicerçada no Título V dos níveis e modalidades de educação e ensino, no capítulo II da 

educação básica, na seção V e composta pelos artigos 37 e 38, a saber:   

Art. 37°. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
 Art. 38°. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular (BRASIL, 1996). 

 
A aprendizagem em um presídio tem como um dos papéis fundamentais a reinserção social 

para as pessoas que se encontram privados de sua liberdade. Pode ser visto como um processo de 

aprendizagem significativa podendo contribuir para humanizar as pessoas e com isso transformar a 

sociedade.  Como todas as pessoas que possuem os seus direitos, os mesmos devem ser atendidos e 

cumpridos, os detentos que tem seu direito a educação tem que ser visto não como um privilégio, mas 

sim como um direito: 

(...) que deve ser preservado e enfatizado é que a educação no sistema penitenciário 
não pode ser entendida como privilégio, benefício ou, muito menos, recompensa 
oferecida em troca de um bom comportamento. A  pena de prisão é definida como 
sendo um reconhecimento temporário suficiente ao preparo do indivíduo ao 
convívio social e não implica a perda de todos os direitos (TEIXEIRA,2007, p.15). 
 

A Educação de Jovens e Adultos é entendida como a educação daqueles que não tiveram 

acesso ou não concluíram o ensino na idade certa. Um dos principais objetivos desta modalidade 

educacional é recuperar o tempo perdido. Desta forma se tornou uma alternativa para aqueles que se 

encontram privados de liberdade.  

De acordo com o parecer CNE/CEB (2009, p. 9) a função equalizadora do EJA: 

(...) vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como 
donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema 
educacional dos que tiveram uma interrupção forçada pela repetência ou pela 
evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou em outras condições 
adversas. Deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de 
estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo 
trabalho, na vida social, nos espaços e na abertura dos canais de participação.  
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A Educação em Presídios e a Educação de Jovens e Adultos estão de certa forma 

interligados. Segundo afirma Rusche: 

 O primeiro fato que poderíamos criar acerca da especificidade da Educação de 
Adultos Presos é o de que ela faz parte, enquanto processo metodológico, da 
História da Educação de Adultos e tem, portanto, seu desenvolvimento pedagógico 
inserido nessa história. O segundo fato é o de ser projeto de educação que se 
desenvolve no interior das prisões e que, desta forma, está inserido também na 
história das prisões e das formas de punições (RUSCHE, 1997, P.13).   

 
 3.3 Remissão da Pena por estudo 

A Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011 “altera a Lei n° 7.210. de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), para dispor sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou 

por trabalho”.  

Art. 1o  Os arts. 126, 127, 128 e 129 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 

§ 1o  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:  

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de 
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de 
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;  

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.  

§ 2o  As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser 
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e 
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos 
frequentados.  

§ 3o  Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de 
estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.  

§ 4o  O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos 
continuará a beneficiar-se com a remição.  

§ 5o  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um 
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o 
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de 
educação.  

§ 6o  O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui 
liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de 
educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, 
observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.  

§ 7o  O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.  

§ 8o  A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e 
a defesa.” (NR) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.433-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.433-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.433-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art126.


35 
 

 
 

“Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do 
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da 
data da infração disciplinar.” (NR)  

“Art. 128.  O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os 
efeitos.” (NR)  

“Art. 129.  A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da 
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou 
estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar 
ou de atividades de ensino de cada um deles.  

§ 1o  O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá 
comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a 
frequência e o aproveitamento escolar.  
 

 
A remissão da Pena por trabalho permite ao preso que está em regime fechado ou semi-

aberto, descontar 3 dias trabalhados por 1 dia no restante de sua pena. A remição de pena por estudo 

segue a mesma proporcionalidade, ou seja, a cada 3 dias de estudo, será descontado um dia da pena. 

Neste contexto, os dias de aula têm duração de 4 horas, então a cada 12 horas estudadas será 

descontado um dia da pena. 

Após aprovação da Lei acima mencionada, as Secretarias de Estado da Educação e 
da Justiça e Administração Penitenciária promoveram palestras12 direcionadas 
aos(as) apenados(as) da Penitenciária de Pedrinhas, Presídio Feminino, Presídio São 
Luís, CCPJ de Pedrinhas e CADET, a fim de promover a divulgação do teor da Lei 
ora em estudo, visou esclarecer dúvidas e reforçar a importância da participação em 
atividades educacionais. No estado do Maranhão o direito dos(as) apenados(as) à 
remição de pena pelo estudo é garantido por meio do encaminhamento de relatório 
de frequência emitidos aos(as) alunos(as) matriculados nas turmas de Ensino 
Fundamental da Unidade de Ensino João Sobreira de Lima e seus anexos quando 
solicitados por eles. Os referidos relatórios são encaminhados aos Diretores das 
Unidades Prisionais que, por sua vez, encaminham, por meio de ofício, ao Juiz da 
Vara de Execução Penal do Estado. São consideradas atividades para fins de 
remição de pena pelo estudo a frequência regular às atividades educacionais 
oferecidas pela escola, como também dos cursos de formação profissional 
promovidos pela SEJAP, obedecendo ao que regulamenta a legislação federal (Plano 
Estadual de Educação nas Prisões, 2012, p.81). 
 

4. Breve histórico da UPR feminina 

A Penitenciária Feminina de Pedrinhas foi inaugurada no dia 14 de agosto de 2010, durante a 

gestão da Governadora Roseana Sarney, ficando situada no KM 13 da BR 135, no bairro de Pedrinhas- 

Zona Rural de São Luís. Atualmente chamada de UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO 

FEMININA, (figura 6) ressaltando que a Penitenciária é popularmente conhecida como Penitenciária 

Feminina de Pedrinha pela comunidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art128
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art129.
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Figura 6- Fachada da unidade- Foto: Clayton Montelles. 

 
De acordo com a pesquisa realizada, o primeiro local disponibilizado às mulheres que davam 

entrada ao sistema prisional, era uma sala situada na Penitenciária de Pedrinhas (masculina). 

Consta nos dados que quatro mulheres iniciaram a comunidade carcerária feminina e que no 

começo dos anos 90 já contavam com um total de nove mulheres e que onde existia apenas uma sala, 

foi criado um pavilhão exclusivo para as detentas. Com o número de mulheres crescendo com o 

tempo, foi feito nas instalações da Penitenciária de Pedrinhas um anexo ao pavilhão e as internas 

compartilhavam de algumas atividades junto com os homens. 

Há 29 anos o anexo instalado com o tempo, ficou para as presas em Regime Provisório e o 

outro Pavilhão para as presas sentenciadas. Neste período surgiram discussões do próprio corpo de 

segurança e direção chegando até outros órgãos. Essas discussões eram para que se melhorasse a 

qualidade de vida das mulheres apenadas, surgindo assim o CRISMA, localizado no bairro do Olho 

D’água, onde recebeu as internas que até então ficavam na Penitenciária de Pedrinhas. 

Passado algum tempo, com o objetivo de separar as detentas sentenciadas das provisórias foi 

criado o anexo do CRISMA, no Município de Paço do Lumiar. Além da separação o outro objetivo era 

fazer um trabalho de ressocialização e inclusão na sociedade - FAMÍLIA- SOCIEDADE – 

TRABALHO, (figura 7) representado pelo esquema abaixo: 

 

Figura 7 - Ciclo de Ressocialização. (Fonte própria). 

 

4.1 Organização Administrativa 

A Penitenciária Feminina de Pedrinhas possui: 2 blocos e uma ala berçário, os blocos estão 

distribuídos em áreas de: 

 Saúde 

FAMÍLIA 

TRABALHO 

SOCIEDADE 
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 Convivência 

 Torre de observação 

 Celas individuais 

 Celas coletivas 

 Espaço para funcionários 

 Ala de atendimentos 

 Oficinas na área externa. 

 

Atualmente a Penitenciária conta com 316 internas, 108 de Regime Fechado (Sentenciadas), 

140 internas em Regime Provisório e 68 em Regime Semiaberto, como mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3 - Percentagem de Internas de acordo com o regime. 
Fonte: Própria 

 

Para comportar as internas Sentenciadas e Provisórias existem 34 celas divididas em: 2 

blocos e 1 ala. Quanto a carceragem a Unidade possui 2 celas de triagem, 6 celas de isolamento, 1 

berçário, 2 celas para encontros íntimos e 3 espaços para banho de sol, tal como se refere a tabela 6. 

 CELAS 

Triagem 2 

Isolamento 6 

Berçários 1 

Encontro Íntimo 2 

Banho de sol 3 

Tabela 6 -Celas da carceragem. 

 

O berçário possui 6 quartos que permitem que as presas, quer as que estão grávidas, como as 

que já estão com seu bebê tenham um melhor cuidado na gravidez e, uma melhor privacidade com 

seus filhos, respetivamente. As crianças ficam com as suas mães até os 2 anos de idade. 

As carceragens receberam nomes de flores, escolhidos pelas próprias presas. Assim o 

pavilhão das presas provisórias é chamado de Margaridas, o pavilhão das presas sentenciadas é 

chamado de Orquídeas, o berçário intitulado Lírio do Campo e o espaço para o banho de sol é 

chamado de Solários. 

34% 

44% 

22% 

INTERNAS 

SENTENCIADAS PROVISÓRIAS REGIME SEMI-ABERTO
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Na cozinha da penitenciária trabalham as detentas sentenciadas, que preparam toda a 

comida, que por sua vez onde é oferecida a todos da Unidade, tanto aos funcionários quanto às 

internas. 

A estrutura do setor de saúde da Unidade conta com 2 enfermeiras e 8 técnicas 24 hs. No 

revezamento por plantão da Unidade conta com 1 enfermeira e 2 técnicas. Há 1 médico na Unidade e a 

sua consultoria médica é feita às segundas e quintas-feiras. 

De acordo com as fontes pesquisadas a Unidade possui também: 

 Um assistente Social 

 Um terapeuta 

 Uma sala para atendimento com Defensor Público 

 Sala de Preventivo 

 Dois preparatórios para conversa com Advogado 

 Psicóloga 

 Pedagoga 

 EPJ 

Segundo os dados na Unidade encontra-se um sistema de monitoramento que verifica todos 

os pavilhões e ainda o setor de cadastro para as internas que entram na Unidade, ainda sobre a 

segurança da penitenciária há:  

Agentes Penitenciários 30     
Auxiliares penitenciários 26     
Administrativos 02     
Agentes penitenciários Temporários 08     

Tabela 7- Segurança Penitenciária. (Fonte Própria) 

 

        4.2 -Programas de Ressocialização e Capacitação da UPR feminina 

Os programas de Ressocialização e Capacitação na Penitenciária Feminina de Pedrinhas são 

parte de um trabalho da Secretaria de Administração penitenciária (SEJAP) e de outros Órgãos que 

acreditam na reintegração das internas e trabalham em equipa para as mudanças necessárias. Com isso, 

a disponibilização de cursos e meios para ressocializar as internas é fundamental e o apoio de outras 

Instituições só sustenta e aprimora o trabalho desenvolvido pela Unidade. No calendário atual as 

atividades desenvolvidas pelas Internas são: 

 Malharia escola 

 Serigrafia 

 Corte e costura 

 Salão de Beleza 

 Artesanato 

 Oficinas de boneca 
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 Padaria  

 Cozinha 

 Horta 

 Jardinagem 

 

4.3- Organização Educacional da UPR feminina 

Sobre a Educação no Presídio Feminino de Pedrinhas os Órgãos responsáveis pelo 

atendimento Educacional no Presídio é a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC) em parceria com 

a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). Essa relação entre Secretaria de Educação e os 

Órgãos responsáveis pelo presídio é uma relação pautada na parceria das duas pastas cujo foco é a 

redução e ressocialização das pessoas colhidas de liberdade e quem financia essa educação no presídio 

é a Secretaria de Administração Penitenciária (SEJAP). 

Os critérios para a seleção das internas para ter acesso à educação ocorrem por meio de 

entrevista através do CTC, realizada por uma Equipe Multidisciplinar formada por: 

EQUIPA QTDE 
Pedagogo 

Psicólogo 

Enfermeiro 

Assistente Social 

Terapeuta Ocupacional 

Advogado                       

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tabela 8 - Equipe multidisciplinar. 

 

O acesso das Internas à Educação ocorre através do grau de escolaridade por meio da 

apresentação da documentação escolar. A oferta da educação é de forma presencial, sendo oferecida a 

modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A equipa que desenvolve o trabalho 

educacional dentro do presídio é formada por Pedagogos e Professores. 

As internas/alunas têm acesso a todos os materiais didáticos dentro das salas de aula. A 

avaliação da aprendizagem se dá através da observação, onde o professor observa no alunado seu 

interesse, participação prática de leitura, prática de escrita e todo o seu desempenho no processo 

ensino-aprendizagem. 

Na unidade não há Biblioteca, porém há um pequeno acervo bibliográfico nas salas de aula, 

que permite a pesquisa e desenvolvimento de projetos de leitura. 

De acordo com a Unidade há possibilidade da continuação da trajetória escolar das internas 

seja no sistema prisional ou fora dele, tendo em vista que a escola está devidamente reconhecida 
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possibilitando aos interessados expedição de documentação que possibilita o prosseguimento dos 

estudos dentro ou fora da Unidade. 

A escola responsável pela matrícula é a Unidade Escolar Sobreira de Lima, que fica na UPP, 

localizada na Zona Rural de São Luís, na BR 135 no KM 14, no bairro de Pedrinhas, sua modalidade 

de ensino é a Educação de Jovens e Adultos (EJA) turmas presenciais.  

A Unidade Escolar “João Sobreira de Lima” surgiu da necessidade de uma escola 
pública para atender a população carcerária do Complexo de Pedrinhas e seus 
Anexos. No que diz respeito ao direito da escolarização dos apenados, num esforço 
coletivo de todos os atores envolvidos no trabalho de ressocialização. Localizada nas 
dependências do Complexo Penitenciário de Pedrinhas (primeira escola localizada 
dentro de um complexo penitenciário no Brasil), tem uma demanda de alunos 
provenientes do referido complexo dos sexos masculino e feminino. A grande 
maioria dessa comunidade de  apenados é analfabeta e/ou semi-analfabeta, 
entendemos que a Educação é um dos vetores de transformação, e para entendermos 
que a mesma aconteça faz-se necessário que o recluso se adéque a sua realidade, 
conheça seus condicionantes, identifique seus problemas e assuma uma atitude 
crítica, o que só ocorre a partir da tomada de consciência da situação devendo ser 
educado, para comunicação, pois é comunicando-se com seu mundo e entre si, que o 
homem se aperceberá da trama de relações em que se desenrola a sua existência 
(SANTANA, 2014). 

 
A oferta de educação formal na UPR feminina na modalidade EJA atende as alunas do 

ensino Fundamental, séries iniciais e séries finais e o Ensino Médio. O Fundamental I (séries iniciais) 

corresponde a I ETAPA e II ETAPA, o Fundamental II (séries finais) corresponde a III ETAPA e IV 

ETAPA e o Ensino Médio o 1° Ano e o 2° Ano, conforme o esquema 2: 

 

Esquema 2 - Níveis de Escolarização. 
Fonte: Própria 

 
 

        4.4- Oferta de vagas 

A unidade ofertou este ano 15 vagas para cada Etapa do Fundamental I e II e 15 vagas para o 

1º e 2º ano do Ensino Médio. Segundo a Pedagoga da UPfeminina: “ são ofertadas 15 vagas para cada 

etapa, mas a Unidade disponibiliza 20 vagas, não podendo ultrapassar esta quantidade” ou seja, são 15 

vagas oferecidas podendo chegar ao máximo a 20 vagas, não podendo ultrapassar as 20 que foram 

disponibilizadas. No entanto, a mesma relata que uma sala este ano ultrapassou a quantidade máxima, 

ofertando 22 vagas, devido a demanda ser maior que a oferta.  

FUNDAMENTAL 
I 

I ETAPA 

1ª e 2ª 
série 

II ETAPA 

3ª e 4ª 
série 

FUNDAMENTAL 
II 

III ETAPA 

5ª e 6ª 
série  

IV ETAPA 

7ª e 8ª 
série 

ENSINO MÉDIO 

1º ANO 

2° ANO 

2º e 3° ano 
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Das ofertas de vagas oferecidas na Unidade, estão distribuídas desta forma nos níveis de 

Ensino de acordo com o gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Oferta de vagas distribuídas por nível. 
Fonte: Própria 

 

A carga horária da Educação na modalidade de Educação do EJA, na UPRfeminina, possui 

200 dias letivos, distribuídos em 800 hs para cada etapa do Fundamental e 1000hs para cada etapa do 

Ensino Médio. A carga horária é normal de acordo com a Educação do EJA, algumas possuem carga 

horária maior, outra menor dependendo da matéria, relatou a Pedagoga da Unidade. 

O ano letivo iniciou com 104 alunas e atualmente a Unidade tem 97 internas estudando, 7 

alunas já haviam desistido. Estas desistências ocorrem devido a interferências externas que 

influenciam na sala de aula. Um dos exemplos citados de interferência são os Alvarás de Soltura. 

Assim, uma turma que começa com determinada quantidade de alunas, até o final do ano sofre 

alterações, e dependendo da época das desistências as internas são substituídas por outras devido à 

demanda (gráfico 5) já referida anteriormente. 

 

 

Gráfico 5 - Percentual de desistência das Internas. 
Fonte: Própria 

 

O gráfico acima mostra o total de internas que começaram a estudar e o total de desistência. 

De acordo com a demanda, essas substituições só podem ser feitas no segundo semestre, que ocorre no 

mês de agosto. A matrícula das internas é feita em dois períodos, no começo do ano e em agosto. 

Ensino Médio 
32% 

Fundamental I  
47% 

Fundamental 
 II 

20% 

Vagas ofertadas 

Internas 
Estudando 

82% 

Desistência 
18% 

Percentual de Desistência 
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4.5 Caracterização das salas de aula da Unidade 

A unidade possui 3 salas de aula que comportam 6 turmas, 3 turmas funcionam no turno 

matutino e 3 turmas no turno vespertino. O horário de funcionamento das turmas pela manhã é das 

8hs às 11hs e a tarde funciona das 13hs às 16hs.  

As turmas estão localizadas em setores diferentes, sendo cada turma identificada pelo 

setor ao qual se encontra:  

o Setor das Sentenciadas funciona pela manhã a 2ª Etapa do Fundamental I (3ª e 4ª 

séries) composta por 15 alunas; pela tarde funciona a 1ª Etapa (1ª e 2ª séries) composta por 16 alunas. 

Na tabela abaixo encontra-se a distribuição na chamada sala S: 

SALA S 
Turno Nível Etapa Alunas 
Matutino Fundamental I 2ª Etapa 15 
vespertino Fundamental I 1ª Etapa 16 

Tabela 9 - Sala S Fonte: Própria 
 

O Setor das Provisórias funciona pela manhã a 1ª Etapa do Ensino Médio, composta por 16 

alunas; Pela tarde funciona a 2ª Etapa (3ª e 4ª séries) do Fundamental I, composta por 19 alunas. Na 

tabela 10 encontra-se a distribuição na chamada sala P: 

SALA P 
Turno Nível Etapa Alunas 
Matutino Ensino Médio 1ª Etapa 16 
vespertino Fundamental I 2ª Etapa 19 

Tabela 10 - Sala P. 
Fonte: Própria 

A Sala de Informática funciona pela manhã a 2ª Etapa do Ensino Médio (2º e 3º ano), 

composta por 8 alunas. A tarde funciona a 3ª Etapa do Fundamental II (5ª e 6ª série) composta por 19 

alunas distribuídas de acordo com a tabela 11. 

SALA de INFORMÁTICA 
Turno Nível Etapa Alunas 
Matutino Ensino Médio 1ª Etapa 8 
vespertino Fundamental II 3ª Etapa 19 

Tabela 11 - Sala  de Informática. 
Fonte: Própria 

O gráfico 6 mostra o total de internas que estão em sala de aula e constatamos que é um 

percentual de 32%, enquanto 68% das internas estão fora de sala. A maioria das internas que estão 

fora de sala de aula desenvolvem outras atividades na unidade. 
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Gráfico 6 - Internas em sala e fora de sala. 
Fonte: Própria 

Na Unidade lecionam atualmente 6 Professores os quais estão distribuídos da seguinte 

forma: 2 são professores Polivalentes para a 1ª Etapa e 2ª etapa do Fundamental I que ministram as 

aulas de: 

 Língua Portuguesa 

  Matemática  

  Conhecimento da Natureza e da Sociedade. 

No Fundamental II só está funcionando a 3º Etapa, por não ter tido seguimento da Etapa 

anterior. São 3 professores que ministram essa etapa e atendem as matérias de:  

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Ciências  

 História 

 Inglês 

O Ensino Médio possui 4 professores que corresponde ao 1º e 2º Ano sendo que 2 

professores da Unidade ministram duas matérias: um professor ministra as matérias de Ciências e 

Biologia e outro leciona as matérias de Português/Inglês. Desta forma os Professores do Ensino Médio 

lecionam as seguintes matérias: 

 Português 

 Inglês 

 Matemática 

 História 

 Geografia 

 Ciências 

 Biologia 

Professores distribuidos de acordo com as matérias que lecionam:  

Professor A, leciona na II Etapa no turno matutino e a I Etapa no turno Vespertino;  

Professor B, leciona nas duas turmas da II Etapa nos turnos matutino e vespertino;  

fora de sala 
69% 

em sala 
31% 

INTERNAS  
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 Professores C, D e E lecionam na III Etapa  e no Ensino médio. 

Professor F, também leciona no Ensino Médio.  

5.  Educador e as Reeducandas da UPRfeminina 

5.1 Entrevista com os Educadores 

A entrevista com os professores da Unidade foi realizada por intermédio de questionário 

entregue à Pedagoga para que a mesma o entregasse aos professores. Segundo Gil (2007), a entrevista 

é uma técnica validada, para tratar de problemas humanos, não apenas para coletar dados, mas também 

com objetivos voltados para diagnósticos e orientação. Não houve contato direto com os mesmos. Na 

unidade existem 6 professores no total, sendo assim distribuídos os 6 questionários, um para cada 

professor. Desses 6 retornaram somente dois questionários respondidos. 

Nesta pesquisa de campo, o professor é um dos elementos essenciais, o qual não poderia 

ficar de fora, pois o papel do educador vai além da transmissão dos conteúdos, ele é um ser humano 

(educador) que trata com seres humanos (educandos) que tanto um quanto outro, possuem uma 

história de vida, onde sua prática pedagógica, reflete e contribui para o processo educacional 

caracterizado pelo respeito e valorização do outro numa perspectiva de olhar crítico. Para Freire, 

(1987, p.69) o educador problematizador refaz, constantemente, seu ato cognoscente, na 

cognoscitividade dos educandos. Estes em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora 

investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico, também. 

O trabalho do Educador nas penitenciárias é de suma importância por serem participantes 

ativos neste processo de educação em presídio. O olhar do educador se torna um olhar diferenciado, 

pois precisa compreender as especificidades dos alunos e estar comprometido com a ressocialização 

dos internos, apesar dos obstáculos que enfrentam. De acordo com Freire: 

A educação não é a chave, a alavanca, o instrumento para a transformação social. 
Ela não o é, precisamente porque poderia ser. E é exatamente essa contradição que 
explicita, que ilumina, que desvela a eficácia limitada da educação. O que quero 
dizer é que a educação é limitada, a educação sofre limites (FREIRE, 2000, p. 97-
98).  
 

De acordo com a pesquisa, o Professor (p1) tem 2 anos de experiência docente em prisões, 

mas em presídio feminino somente 06 meses e declarou que um dos pontos positivos em lecionar em 

um presídio, é o comportamento por parte de algumas internas, declarando: (...) o seu desejo em 

aprender na perspectativa de construir uma nova história. A diferença no aprendizado em se tratando 

no interesse de aprender vai de acordo com as realidades específicas de cada aluna, contudo, (...) faz-

se necessário trabalhar o conhecimento como ferramenta de liberdade. Ressaltou ainda que: 

As ações pedagógicas de cunho educacional não são divulgadas para a sociedade 
(...) A sociedade é marcada por preconceitos, ou seja, opiniões formadas acerca de 
uma dada situação e reagem com uma certa repulsa, talvez por desconhecerem tal 
realidade. (p1) 
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O professor (p2) leciona na Unidade há mais de 4 anos e ressaltou que um dos pontos 

positivos é a ressocialização, enfatizou: O preconceito sempre existiu e nunca deixará de existir, faço 

o meu trabalho esperando contribuir com o objetivo final, (...) a lei do encarcerado confunde-se com 

exclusão. 

Esta pesquisa realizada com alguns dos poucos professores da UPfeminina, nos remete a 

uma reflexão sobre o educador do presídio. O seu importante papel de educar e ao mesmo tempo 

ressocializar, da preocupação que caminha desde a reinserção das internas na sociedade como no saber 

propriamente dito, ideais intrínsecos na fala dos educadores pesquisados da Unidade. 

 

            5.2- Entrevista com as Reeducandas da UPRfeminina 

Das visitas realizadas na Unidade, somente uma ocorreu na sala de aula (Sala de 

Informática), no dia 13 de novembro do ano corrente, havendo o contato com as Internas. Nesse 

contacto houve diálogo, e a partir desse diálogo pode-se obter diversas informações ao qual não se 

encontravam nem na pesquisa nem no questionário, como por exemplo a Remissão de Pena, de acordo 

com tal informação esta foi acrescentada ao trabalho, como atrás foi referido. 

O diálogo que levou a se falar em remissão de Pena, foi quando perguntado no coletivo, 

quantas gostavam de estar na sala de aula. Das internas presentes em sala somente uma não levantou o 

braço e quando perguntada por que ela estava ali, já que não gostava, a mesma respondeu: estava ali 

somente pela remissão da pena.  

Procurou-se aprofundar mais no assunto, e as Internas falaram que em um ano estudado elas 

adquirem 2 meses e quinze dias da remissão das suas penas. Outra argumentou que esses dias 

adquiridos acabam sendo prejudicados pelos feriados no decorrer do ano. 

Das internas que estavam em sala, e que gostavam de estudar, foram enfáticas em responder 

que pretendem dar continuidade nos estudos, e acreditam que a educação escolar pode ser um meio de 

mudar de vida. 

Que a sociedade saiba que aqui não é o fim, mais um recomeço, que através da 
educação nós podemos nos ressocializar e nos transformar em pessoas melhores 
com novos horizontes, e um novo foco de vida através da educação pois nunca é 
tarde para obtermos mais conhecimento, porque a vida é sempre um aprendizado. 
(R.M.V) 

 

Na conversa com as internas, foi verificado, pelo falar delas, que os professores as ajudam na 

questão da sua auto-estima, despertando nelas o desejo de aprender e de mudar de vida. Foi 

acrescentado ainda que a sociedade olha para elas com olhar diferente, elas queriam que a sociedade 

olhassem elas com outros olhos, e que são muito discriminadas quando saem da Unidade. 
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Conclusão 
O trabalho aqui pesquisado, não teve como direcionamento entender o porquê das internas 

estarem presas, o delito que cada uma cometeu para colocar em gráficos, ou quanto tempo elas teriam 

que cumprir as suas penas, a superlotação, etc. Mas o foco da pesquisa é a Educação oferecida no 

presídio, a Educação como uma Ação que visa a reinserção dessas internas na sociedade. A Educação 

como uma importante ferramenta para que esse objetivo seja de fato alcançado. 

Um dos pontos enfatizados durante toda a pesquisa foi a ressocialização, na fala de todos os 

participantes da Unidade, inclusive das Internas, num contexto geral, não somente educacional. O 

ressocializar no sentido de tornar a socializar-se de acordo com dicionário Aurélio. 

Outro fator importante a ressaltar é o fato de serem detentas, mulheres privadas de sua 

liberdade. Antigamente, quase não se ouvia falar em mulheres presas. Neste mundo atual e 

globalizado, o crescente número de mulheres em prisões tem aumentado, como mostra a pesquisa que 

na década de noventa eram 4 mulheres e percebe-se que da década de 90 até a atualidade esse número 

só vem crescendo, pois onde existiam somente 4 internas hoje somam 316 internas, tendo havido todo 

um processo de reestruturação para acomodar esse crescente número de mulheres. 

O aumento da população feminina nas prisões tem despertado no estado um olhar 

diferenciado, em se tratando também de direitos, ele vem a todos os gêneros, não havendo distinção. 

O que se observou diante de todos os fatos pesquisados, na fala de todos os envolvidos, 

assim como a fala das reeducandas é a ressocialização tanto que o nome da unidade era chamada de 

Presídio Feminino de Pedrinhas e atualmente se chama Unidade Penitenciária de Ressocialização 

Feminina. Deixando de ser um presídio onde se encontram presas, e passa a ser uma Unidade que visa 

favorecer a ressocialização das internas. 

Ao se pensar em educação sendo esta desenvolvida no cárcere nos remete ainda a muitos 

desafios a enfrentar, e um desses desafios ainda é a sociedade, de como essa educação é vista de fora 

dos muros do presídio, muito embora ainda boa parte da sociedade não tem conhecimento da educação 

que é oferecida num ambiente prisional. 

De acordo com o assunto pesquisado e todo o levantamento bibliográfico, ficou notório o 

direito à educação aos privados de liberdade, direito este regulamentado por lei. E essa educação na 

Unidade prisional, organizada e estruturada para que esse direito seja de fato cumprido, com a 

participação de todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente com essa educação. 

Através da pesquisa entendeu-se também que os dados fornecidos em todos os âmbitos da 

Unidade até mesmo na educação mudam constantemente, pois é um ambiente onde a cada dia entram 

e saem internas. O campo Educacional na Unidade é muito rico em pesquisa, onde a cada dado 

pesquisado se tem um melhor entendimento do assunto. 
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Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto. 
 

Questio ário: O “iste a Educacional do Presídio Feminino de Pedrinhas  

Ilma. Sra. Aldaíres S. de Azevedo da Silva 
Diretora da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina 
 

Este questionário tem caráter exploratório e insere-se num trabalho de investigação 
que conduzirá à elaboração de uma dissertação de Mestrado na área da Educação, do 
Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal. 

O estudo envolverá os participantes diretos e indiretos da Educação do Presídio 
Feminino de Pedrinhas. As questões apresentadas visam recolher informações para 
responder aos objetivos da dissertação. 

A informação que lhe solicitamos é muito importante para o conhecimento rigoroso 
do tema no contexto do ao qual a investigação se desenvolve, assim como para garantir a 
qualidade do estudo atual e de posteriores. 

Agradecemos a sua colaboração. 
 

1- ENTENDENDO UM POUCO DA HISTÓRIA DO PRESÍDIO FEMININO 

             www.seap.ma.gov.br/.../penitenciaria-feminina-de-pedrinhas-completa-dois-anos-e-av... 
 

Segundo a página do SEAP datada do dia 15/08/2012 estavam completando dois 

anos e avanços na unidade sendo motivo para comemoração. Segundo o relato 

mostra que para chegar o que a penitenciária é hoje (de acordo com a data 

postada), o primeiro local ao qual fora disponibilizado as mulheres que davam 

entrada no sistema prisional, era uma sala situada na penitenciária de Pedrinhas. 

Há algum dado relevante para acrescentar?  ( ) sim   ( )não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Consta nos dados que há 24 anos, quatro mulheres iniciaram a comunidade 

carcerária feminina e que no começo dos anos 90 já estava um total de nove 

mulheres, onde era apenas uma sala, foi criado um pavilhão exclusivo para as 



 
 

 
 

detentas ...Com o número de mulheres crescendo com o tempo foi feito nas 

instalações da Penitenciária de Pedrinhas um anexo ao pavilhão. 

Neste período as internas compartilhavam de algumas atividades junto com os 

homens, e consta que não havia divisão entre as presas sentenciadas das presas 

provisórias, com isso gerando discussões entre os órgãos que representavam as 

mulheres e os direitos Humanos. 

Há algum dado relevante para acrescentar?  ( ) sim   ( )não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Há alguma discordância com o relato acima? ( ) sim ( ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Para melhorar a qualidade das mulheres apenadas foi criado o CENTRO DE 

REEDUCAÇÃO E INCLUSÃO DE MULHERES APENADAS, o CRISMA, localizado 

no bairro do Olho D’agua, recebeu as internas que até então ficavam na 

penitenciária de pedrinhas. 

Com um tempo depois, com o objetivo de separar as detentas sentenciadas das 

provisórias foi criado o anexo do CRISMA no município de Paço do Lumiar. 

Há algum dado relevante para acrescentar?  ( ) sim   ( )não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Há alguma discordância com o relato acima? ( ) sim ( ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Após quatro anos das reclusas no CRISMA foi inaugurada a Penitenciária Feminina 

de Pedrinhas. 



 
 

 
 

Há alguma discordância com o relato acima? ( ) sim ( ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

1.1 A penitenciária feminina de pedrinhas foi inaugurada em? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

1.2 Durante a gestão do governador(a)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

1.3 Está situada no 14 Km da BR 135, bairro de Pedrinhas na cidade de São 

Luís , Maranhão? 

     ( )sim    ( )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

1.4 Para a comunidade o Presídio é conhecido como Penitenciária Feminina 

de Pedrinhas, mas atualmente o nome desse estabelecimento é Unidade 

Prisional de Ressocialização Feminina – São Luís..  

1.4.1 Houve algum motivo específico para a mudança  do   nome?    

  ( )sim ( ) não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

    1.4.2 Em que data ocorreu a mudança do nome? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

    1.4.3 Alguma informação relevante sobre a mudança?  

     ( )sim ( ) não 



 
 

 
 

 
Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto. 
 

Questio ário: O “iste a Educacio al do Presídio Fe i i o de Pedri has  

 

-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PRESÍDIO 

 

2.1  Nome da encarregada de segurança da unidade.(Diretora) 

___________________________________________________________ 

Aldaíres S. de Azevedo da Silva 

 

2.2 Quantos blocos há na Penitenciária Feminina de pedrinhas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.3 Esses blocos estão distribuídos em áreas de: 

 

( ) Saúde        ( ) convivência   ( ) Reservatório    ( ) Torre de observação 

 

( ) celas individuais    ( ) celas coletivas   ( ) espaço para funcionários   

 

2.3.1 Há algum outro bloco não mencionado que queira constar nos dados? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2.3.2 O Refeitório, as salas de aula, a cozinha e as salas de oficinas dentre 

outros não citados fazem parte dos blocos?  ( ) sim  ( ) não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 
 

 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________ 

 

2.4 Atualmente a penitenciária conta com: 

2.4.1 Quantas internas?______________________________________   

 

2.4.2 Quantas internas sentenciadas?___________________________ 

 

2.4.3 Quantas internas provisórias?_____________________________ 

 

2.4.4 E quantas internas em regime semi aberto?__________________ 

 

2.5 Para comportar as presas sentenciadas e provisórias existem: 

 

2.5.1- Quantas celas?________________________ 

2.5.2- Divididas em quantos blocos?_____________________________ 

2.5.3- Cada cela comporta quantas detentas?_____________________ 

 

2.6- Quanto à carceragem, a unidade possui: 

 

2.6.1- Quantas celas de triagem?_______________________________ 

2.6.2- Quantas celas de isolamento?_____________________________ 

2.6.3- Quantos Berçários?_____________________________________ 

2.6.4- Quantas celas para encontro íntimo?_______________________ 

2.6.5- Quantos espaços para banho de sol?_______________________ 

 

2.6.6- Há algum espaço referente à carceragem que não foi mencionado 

acima, que queira que conste nos dados? ( )Sim ( ) Não 

 

2.6.7- Diga quais são e a quantidade de cada. 

____________________________________________________________ 



 
 

 
 

 

2.7- O berçário permite as presas tanto grávidas para que tenham um melhor 

cuidado na gravidez, como as que já estão com seus bebês possibilite assim 

uma melhor privacidade com seus filhos, responda: 

 

2.7.1-  O berçário tem quantas celas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2.7.2- As crianças ficam com suas mães até quantos anos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________ 

2.7.3- De acordo com a encarregada de segurança da unidade da época Ana 

Silvia, as carceragens receberam nomes pelas próprias detentas, todos 

nomes de flores. 

O pavilhão das presas provisórias era chamado de Margaridas. O pavilhão 

das presas sentenciadas era chamado de orquídeas. O berçário intitulado 

Lírio do campo. E o espaço para o banho de sol era chamado de Solários. 

          2.7.3.1 Atualmente continuam os mesmos nomes? ( )sim ( ) não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________ 

 

2.8- Na cozinha da Penitenciária trabalham?  

( ) detentas sentenciadas          ( ) detentas provisórias      ( ) outros          

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________ 



 
 

 
 

 

2.8.1- A preparação da comida é feita pelas próprias detentas?   

        ( ) sim ( ) não 

2.8.2- A refeição é oferecida a todos da unidade, tanto funcionários quanto 

detentas?        ( )sim    ( )não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2.9 A estrutura do setor da saúde da Penitenciária Feminina conta com: 

     Quantas enfermeiras?(24hs)________________________________ 

     Quantas técnicas?(24hs)___________________________________ 

2.9.1- Em se tratando de revezamento por plantão da unidade: 

      Quantas enfermeiras?_____________________________________ 

      Quantos  técnicos?_______________________________________ 

A consultoria médica é feita em quais dias da semana? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

È composta por quantos médicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

De acordo com as fontes pesquisadas a unidade possui: 

 ( ) um assistente social;  

 ( ) um terapeuta;  

 ( ) Uma sala para atendimento com defensor público;  

 ( ) sala de preventivo;  

 ( ) Dois preparatórios para conversa com advogado. 

 ( ) Outros, cite-os. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 
 

 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

Segundo os dados na Penitenciária feminina de Pedrinhas, na permanência 

encontra-se o sistema de monitoramento que verifica todos os pavilhões e 

ainda o setor de cadastro para as internas que entram na unidade. Esses 

dados conferem? 

( ) sim                        ( ) não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Sobre a segurança da penitenciária Feminina de pedrinhas responda: 

Quantos agentes penitenciários?_______________________________ 

Quantos monitores?__________________________________________ 

Há mais funcionários envolvidos? ( ) sim ( ) não 

Quais?________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________ 

 

Os programas de ressocialização e capacitação na Penitenciária feminina de 

Pedrinhas são parte de um trabalho da Sejap e de outros órgãos que 

acreditam na reintegração das internas e trabalham em equipe para as 

mudanças necessárias, Com isso “disponibilizar cursos e meios para 

ressocializar as internas é fundamental e o apoio de outras instituições só 



 
 

 
 

sustenta e aprimora o nosso trabalho” declarou Secretário Sérgio Tamer da 

época. 

Quais as atividades desenvolvidas pelas internas fazem parte do calendário 

atual? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________ 

 

Sobre o concurso Miss Crisma, que escolhe a interna mais bonita da unidade, 

sendo um dos eventos mais aguardados e funciona como forma de motivar as 

internas da unidade a evidenciar suas qualidades e beleza,ele continua a ser 

realizado anualmente? 

(  ) sim     

(  ) não 

Houve alguma mudança? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________ 

 



 
 

 
 

Observações 

(Espaço para acrescentar algo de suma importância que não foi citado acima, 

que se faz necessário constar nos dados) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ 

 
Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto. 
 

Questio ário: O “iste a Educacio al do Presídio Fe i i o de Pedri has  

SOBRE A EDUCAÇÃO NO PRESÍDIO 

1- Quais são os órgãos responsáveis pelo atendimento educacional no presídio? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2- Qual a relação entre a secretaria de educação e os órgãos responsáveis pelo 
presídio? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

3- Quem financia a educação no presídio? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 



 
 

 
 

  

4- Quais são os critérios para a seleção das encarceradas para acesso à 
educação? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________ 

5- A oferta da educação é presencial ou à distância? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

6- É oferecida qual modalidade de ensino? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

7- A penitenciária participa de algum programa educacional? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

8- A equipe envolvida com o trabalho educacional dentro do presídio é formada 
por quais profissionais? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________ 

9- Qual o acesso que as internas têm a materiais como livros/cadernos e/ou 
outros? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

10- Como funciona a avaliação da aprendizagem? 



 
 

 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

11- Há biblioteca e/ou projeto de leitura? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

12- Há possibilidade da continuação da trajetória escolar no sistema prisional 
e/ou fora dele? (Enem/faculdade???) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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OFERTA DE ESCOLARIZAÇÃO 

1- Escola responsável pela matrícula: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2- Quantidade de vagas ofertadas ao fundamental I: 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3- Quantidade de vagas ofertadas ao fundamental II: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

4- Quantidade de vagas ofertadas ao Ensino médio: 



 
 

 
 

_________________________________________________________________
________________________________________________________ 

5- O presídio possui quantas salas de aula? 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

6- Possui quantas turmas? 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

7- Qual a quantidade de professores? 

_________________________________________________________________
________________________________________________________ 

8- Quantas turmas possui pela manhã? 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

9- Qual o Horário de funcionamento das turmas pela manhã? 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

10- Quantas turmas possui pela tarde? 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

11- Qual o Horário de funcionamento das turmas pela tarde? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Observação: 

(Espaço destinado a alguma informação sobre a Educação no presídio que 
n________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Caro(a) Professor(a) 

Este questionário tem caráter exploratório e insere-se num trabalho de investigação 
que conduzirá à elaboração de uma dissertação de Mestrado na área da Educação, do 
Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal. 

O estudo envolverá os participantes diretos e indiretos da Educação do Presídio 
Feminino de Pedrinhas. As questões apresentadas visam recolher informações para 
responder aos objetivos da dissertação. 

A informação que lhe solicitamos é muito importante para o conhecimento do tema 
no contexto ao qual a investigação se desenvolve, assim como para garantir a qualidade do 
estudo atual e de posteriores. 

Assegura-se que será mantido o anonimato e a confidencialidade dos dados. 
Agradecemos a sua colaboração. 
 
 

1- Há quanto tempo leciona no Presído? 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2- Fazendo um comparativo entre ministrar aulas no presido e fora dele, responda: 

2.1  Há algum ponto positivo ou negativo que vale a pena ressaltar? 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2.2- Existe alguma diferença seja no aprendizado, interesse em aprender ou 
até mesmo no comportamento? 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3- Qual a reação das pessoas quando você relata que leciona no presídio feminino em 
pedrinhas? 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 



 
 

 
 

4- Você acredita que há certo preconceito da sociedade ou até mesmo por colegas de 
profissão quando mencionado que leciona num presídio? Há algum fato que gostaria 
de relatar? 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

5- No seu ponto de vista grande parte da sociedade desconhece a educação escolar 
dentro do presídio? 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________ 

6- Caro(a) professor(a) a sua experiência e o fato de estar em contato direto com a 
educação no presídio, faz com que seu ponto de vista seja de certa forma privilegiado 
em relação aos que estão de fora observando e/ou estudando o seu sistema 
educacional. De acordo com tal fato, esse espaço é para que você possa expor, ou 
acrescentar algo relevante que de certa forma passou despercebido, e que não 
poderia ficar de fora do questionário devido a sua importância.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


