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CLUBE DE APRENDIZAGEM 
PROFESSOR(A)

O Clube de Aprendizagem constitui-se como uma ação 
pedagógica interativa de enriquecimento das experiências 
educativas nas unidades escolares. Neles os estudantes têm a 
oportunidade de participar das atividades pedagógicas propostas, 
nos diferentes campos de atuação de�nidos nos clube. 

A implantação do Clube de Aprendizagem traz relevante 
contribuição para o desenvolvimento de atividades práticas 
interferindo positivamente nos processos de ensino e aprendizagem 
a partir de metodologias que favoreçam o desenvolvimento de 
ações colaborativas entre os estudantes e estimulem a apropriação 
do conhecimento e o protagonismo estudantil, aprimorando saberes 
e potencializando resultados. 

As atividades do Clube deverão ser desenvolvidas por 
professores(as) com disponibilidade de carga horária. Nesse sentido, 
o(a) professor(a) deverá selecionar dentro do campo de atuação 
uma atividade pedagógica de acordo com as suas habilidades, 
conforme quadro a seguir:

CAMPO DE ATUAÇÃO

LINGUAGEM E MATEMÁTICA

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Orientação de Estudo

O�cinas de Leitura

O�cinas de Língua Estrangeira

Laboratório de Produção Textual

Experiências Matemáticas

CULTURA E ESPORTE

Educação Patrimonial

O�cina de Brincadeiras e Jogos

O�cina de Práticas Corporais

O�cina de Música

O�cina de Dança

O�cina de Teatro

O�cina de Artes Visuais



Após a seleção da atividade pedagógica, o(a) professor(a)  
deverá elaborar e apresentar ao coordenador(a) pedagógico(a) o 
projeto a ser desenvolvido com os estudantes, estes deverão estar 
em conformidade com as ementas de orientações gerais destas 
atividades, respeitando a carga horária de 1h/a semanal por turma. 
Ressalta-se que em seu projeto o(a) professor(a) poderá trabalhar de 
maneira criativa mais de uma atividade pedagógica.

Na primeira aula o(a) professor(a) apresentará o projeto a 
turma com as principais ações a serem desenvolvidas contemplando 
os campos de atuação e as atividades pedagógicas previstas para 
o Clube. Vale salientar que o(a) professor(a) regente lotado 
nessa opção será responsável, ainda, pelo planejamento, 
acompanhamento da frequência e do desempenho dos estudantes.

1 Caso o(a) professor(a) proponha outra atividade pedagógica, deverá elaborar 
um projeto e apresentá-lo ao núcleo gestor.A atividade só será desenvolvida com a 
turma mediante aprovação.O núcleo gestor após a aprovação deverá enviar a �cha de 
aprovação e a cópia do projeto para a equipe da Célula de Desenvolvimento Curricular 
do Distrito de Educação.

CAMPO DE ATUAÇÃO

FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Cultura e Diversidade Regional

Memória e Histórias da
Comunidade

Educação em Direitos Humanos

Educação para o Trânsito

Educação Financeira

Educação para a Paz

Educação Ambiental

Empreendedorismo Social

Ética e Cidadania

Geogra�a Local

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM Iniciação à pesquisa e 
ao experimento

OUTROS Proposta da Unidade Escolar1



1. DA LOTAÇÃO

ANOS INICIAIS

Orientamos que nessas turmas os estudantes sejam motivados a 
envolverem-se em atividades dinâmicas que favoreçam a 
apropriação, a vivência e a assimilação dos conteúdos trabalhados 
de forma contínua e signi�cativa, visando a consolidação do 
processo de aprendizagem durante o ano escolar. 

Para a garantia da aprendizagem dos estudantes, é importante 
que os(as) professores(as) trabalhem de forma integrada ao longo 
de todo o ano letivo, traçando objetivos e metas a serem alcançadas, 
bem como discutindo metodologias ativas de ensino que 
potencializem  avanços signi�cativos.

Quanto à organização do Clube de Aprendizagem, orientamos 
que o(a) professor(a) lotado nas turmas de 1° ao 5°ano, ao 
selecionar a atividade contemple em seu projeto o desenvolvimento 
de habilidades básicas de leitura, escrita, �uência e compreensão 
leitora de todos os estudantes, favorecendo o trabalho integrado 
com as demais disciplinas.

O(A) professor(a) lotado no Clube deverá assumir uma turma 
por turno, de forma sistemática. Cada turma será formada com no 
mínimo 10 e máximo 20 estudantes de acordo com os critérios 
estabelecidos pela escola, conforme atividade pedagógica 
selecionada. 

Ressalta-se que a escola deverá informar aos estudantes e a seus 
responsáveis da importância da participação na atividade 
pedagógica e o horário de atendimento no 5° tempo, garantindo a 
frequência e permanência da turma.

ANOS FINAIS

Para os anos �nais do Ensino Fundamental , sugere-se que o(a) 
professor(a) ao planejar as aulas do Clube crie estratégias de ensino 
que favoreçam aos estudantes aulas dinâmicas, participativas e 
contextualizadas de modo que potencialize a aprendizagem e o 
protagonismo estudantil.



1. DA LOTAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O Clube de Aprendizagem contemplará os(as) professores(as) de 
todas as áreas do conhecimento. As aulas acontecerão no 5° tempo 
(das 11h às 11h55min, para o turno da manhã e 17h às 17h55min 
para o turno da tarde) em dia a ser de�nido pelo grupo escolar, 
contemplando a realidade de cada Unidade de Ensino. 

O(A) professor(a) poderá ser lotado em até duas turmas para o 
desenvolvimento das atividades do Clube.

Buscando garantir a frequência e permanência dos estudantes 
na atividade pedagógica a ser realizada no 5°tempo, a unidade 
escolar deverá informar aos estudantes, bem como a seus 
responsáveis sobre a importância do Clube para o fortalecimento da 
aprendizagem.

A EJA diurno seguirá as orientações dos anos �nais do Ensino 
Fundamental. Na EJA noturno o Clube de Aprendizagem acontecerá 
no próprio turno, tendo como objetivo envolver toda a escola por 
meio de ações estratégicas que deverá ser realizada pelo(a) 
professor (a) conforme disponibilidade de carga horária. Essa prática 
busca fortalecer a mobilização estudantil através de ação 
consciente, crítica, solidária e autônoma.

Busca-se com com o Clube promover entre os estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos aulas signi�cativas e contextualizadas 
à realidade e publico para qual a atividade se destina.




