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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS N. 18/2015 

TÓPICO DE ESTUDO: ROTINA AMPLIADA 

 

1 ROTINAS A FAVOR DA APRENDIZAGEM 

 A literatura educacional trata com frequência da atenção à rotina na sala de aula. 

Comumente reflete-se sobre as rotinas presentes na Educação Infantil e às modalidades de 

organização do tempo: atividades permanentes, sequências de atividades e projetos. 

 Mas a pergunta é simples: -Será que apenas a Educação Infantil necessita de uma rotina 

de trabalho que assegure a diversidade de situações para a aprendizagem? Parece que não. Assim, 

no cotidiano de trabalho de formação realizado pela ASPED, consideramos significativo avançar 

com os docentes de modo que os mesmos construam e sistematizem suas rotinas, aqui 

denominadas de rotinas ampliadas. 

 A rotina ampliada constitui-se num registro simples e sintético, um roteiro de trabalho 

docente, construído a partir dos eixos ou linguagens propostas pelo currículo escolar para cada 

série ou área do conhecimento. A partir da explicitação da rotina, professores, estudantes e pais 

podem monitorar as atividades pedagógicas, refletir sobre a carga horária disponibilizada em 

componente curricular, compreender os tempos e os movimentos desenvolvidos na sala de aula. 

 A distribuição do tempo para a aprendizagem (maximização do tempo pedagógico) 

aparece em pesquisas nacionais e internacionais como um dos fatores intraescolares que 

contribuem para o bom desempenho estudantil em escolas eficazes. Assim, entendemos que a 

rotina ampliada pode ser um auxiliador no planejamento global das atividades e procedimentos 

propostos pelo professor. 

 

2 COMO CONSTRUIR A ROTINA AMPLIADA 

 Propomos a construção de um quadro que possibilite o registro dos tempos e das rotinas 

semanais. A partir dessa configuração, caberá ao professor planejar as situações de 

aprendizagem. Para tanto, deverá considerar a carga horária semanal, a carga horária prevista 

para cada componente curricular, as linguagens ou proposições didáticas de cada componente 

curricular, enfim, o professor registrará o que de fato deseja ver e precisa ser realizado. 
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 Algumas atividades são permanentes, independem das áreas de conhecimento e 

carecem de atenção. São elas: 

 Devocional (no início das atividades do turno); 

 Chamada; 

 Orientações para o lanche (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental); 

 Atividades em espaços diversificados: biblioteca, LEEI, brinquedoteca, parque, etc.; 

 Estações de trabalho (estudos de recuperação da aprendizagem); 

 Correção coletiva das tarefas de casa; 

 Verificações de aprendizagem (quando há uma periodicidade semanal ou quinzenal); 

 Agenda; 

 Recreio/intervalo ( quando existir). 

No que se refere aos componentes curriculares, é preciso contemplar os eixos 

estruturadores, conforme sugestão a seguir: 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Aspectos linguísticos (gramática e 
ortografia) 
Escrever/Produções/Revisões (gêneros) 
Ler (roda de leitores/roda de leitura) 
Livro didático/módulo 
Ouvir/falar 
Projeto 
 

MATEMÁTICA 
Cálculo mental 
Estimativa 
Jogos 
Livro didático 
Livro didático/ módulo 
Projeto  
Resolução de problemas 
Tratamento da informação 
(estatística e probabilidade) 

CIÊNCIAS/FÍSICA/QUÍMICA/
BIOLOGIA 

Experimentos/laboratório 
Projeto 
Livro didático/módulo 
Roda de 
ciências/atualidades 
 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA/ENSINO 
RELIGIOSO/FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 

Livro didático/módulo 
Projetos 
 

ARTE 
Apreciação 
Produção 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Jogos e brincadeiras 
Esporte 
Projetos 

 

 

 

3 LEMBRETES PEDAGÓGICOS 

 Alguns lembretes que podem auxiliá-lo (a) na organização tempo e impactar sua rotina 

positivamente: 

• Organize a sala conforme os tipos de atividades que realizará no dia. 

• Pense em atividades que durem em torno de 30 a 40 minutos, conforme a faixa etária 

da turma. 

• Invista tempo na realização de atividades práticas, pois elas envolvem os estudantes. 
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• Solicite tarefas para casa que você tenha condição de corrigir. Não há sentido em 

realizar tarefas que não serão vistas e reorientadas. 

• Avalie o tempo e os procedimentos necessários para a construção da agenda escolar.  

• Antes de iniciar o ano letivo, mapeie o material didático que utilizará. 

 

4 A ROTINA ESTÁ PRONTA. E AGORA? 

 A rotina pode ser construída com a participação da turma. Caso isso não seja possível, 

quando a mesma estiver pronta, socialize-a e discuta com a turma. Faça os ajustes necessários. 

Por fim, compartilhe a rotina com os pais, sinalizando que a mesma é um registro flexível, isto é, 

pode haver alguma variação de vez em quando. 

 Bom trabalho e ótimas realizações! 
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Quadro A – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

TEMPOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
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Quadro B – Anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (conforme a quantidade de aulas ministradas na turma) 

GRUPOS 1ª AULA 2ª AULA 3ª AULA 4ª AULA 5ª AULA 6ª AULA 

       

       

       

       

       

 

 


