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O objeto de estudo apresentado neste relato tem como fundamento na vivência do autor 

na EEB Araújo Figueiredo no município de Urubici/SC em práticas educativas no 

período 2010/2012.  Tomado como foco a observação das ações pedagógicas que 

serviram como base para o planejamento estratégico de 2011. Essas ações promoveram 

mudanças laborais no ambiente escolar. A ideia da criação de salas ambientes veio na 

tentativa de atender as demandas do século XXI, como adequação do espaço físico para 

inclusão do ensino médio inovador, do ensino técnico em hospedagem em tempo 

integral e pela reclamação constante dos professores da inviabilidade de transferência e 

locação do material didático usado para ministrar as aulas. Nesse movimento a escola 

cria um novo espaço alternativo experimental, de forma a qualificar os processos 

pedagógicos e a demanda escolar. Uma transformação decidida democraticamente pelo 

conjunto de professores da escola de forma a adequar a estrutura física existente. A 

forma como a escola está organizada proporciona dificuldades de acessibilidade aos 

professores, uma vez que a escola possui espaços amplos exigindo longos 

deslocamentos para transportar material didático, uma vez que esses materiais ficavam 

alocados na sala dos professores distante das salas de aula, provocando desperdício de 

tempo na troca de uma aula para outra.  Havia uma reclamação constante dos 

professores e gerando insatisfação. A ideia de experimentar esse novo formato da escola 

poderia proporcionar transformações e avanços, por isso resultou na organização do 

espaço em salas ambientes facilitando acomodação do material e também o uso da 

tecnologia. Com essas questões e atendendo ao processo de criação do Ensino Médio 

Inovador a escola iniciou um processo de discussão entre a equipe gestora e professores 

em reunião pedagógica realizada no mês de dezembro de 2010 com objetivo de elaborar 

o planejamento estratégico para o ano de 2011, quando a equipe estabeleceu as metas a 

serem atingidas. Desta forma, a  proposta e consolidação das salas ambientes vem sendo 
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um modo diversificado de organização do espaço físico que ainda carece ultrapassar 

essa condição e assim buscar  diversas possibilidades teórico-metodológicas.  
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