
Orientação na Escola 
Tudo começou em outubro de 2017 numa reunião na Escola Classe Córrego do Meio para 
tratar da abertura de trilhas na região do Ecomuseu da Pedra Fundamental, em Planaltina, DF. 

A Diretora Lívia quis logo saber o que era Orientação. Tentei explicar rapidamente o que era o 
esporte, mas a cada frase ela se interessava mais e queria saber mais sobre este esporte que 
desafia o corpo e a mente. 

No primeiro trimestre de 2018 estavam esboçados os projetos para o COTi e para algumas 
atividades na escola. Após algumas visitas agendamos as primeiras atividades para alunos e 
professores nos dias 23 e 24 de maio em comemoração ao Dia Mundial da Orientação (WOD 
– World Orienteering Day). 

O objetivo era apresentar o esporte para a comunidade escolar e demonstrar técnicas para 
estimular a aprendizagem da Orientação como aplicação da teoria ensinada nas diversas 
matérias do currículo escolar. 

 

Começar o começo é sempre um desafio! 

Mas sempre podemos fazer o melhor com o que temos! 

  

 
  

Dias 23 e 24 de maio de 

2018 

 

 

Dia Mundial da Orientação 
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Lançado o desafio, para elaborar o material para as atividades nos dois dias, tomamos por base 
o livro “Legal, incrível e educativo!”, de GöranAndersson, traduzido pela Confederação 
Brasileira de Orientação – CBO, o material do Curso de Iniciação em Orientação produzido 
pela Federação de Orientação do Distrito Federal – FODF e o mapa do labirinto cedido pelo 
Roberto da Silva Alves, do mapeador Humberto Rizzi de Azevedo, além de pesquisas na 
Internet. 

Escola Classe Córrego do Meio 
A localização 
A escola está situada no Ecomuseu Pedra 
Fundamental, na BR 020, Km 18, Chácara C, 
CEP: 73300-000, ao sudoeste da Região 
Administrativa de Planaltina, Distrito Federal, na 
área rural, a cerca de 10 km do centro da cidade. 

Foi construída em 1978 e iniciou suas atividades 
em 16 de março de 1979. Foi criada pela 
Resolução no. 474 – CD, de 11/09/198 (DODF 
no. 67, de 08 de abril de 1981 e A. N. da FEDF – 
VOL. IV). 

A escola 
A Escola Classe Córrego do Meio é uma 
escola pública do Distrito Federal que 
atende alunos da educação infantil (Pré-
escola) e do ensino fundamental (Anos 
Iniciais) nos turnos matutino e vespertino. 
Conta atualmente com 23 funcionários, 
sendo: 6 professores, 1secretaria, 1 diretor, 
1 vice-diretor, 1 psicologa, 4 voluntários, 2 
merendeiras, 4 vigias, 3 faxineiras. 

Estão matriculados 81 alunos, sendo 18 na 
Educação Infantil e 63 no ensino 
fundamental anos iniciais. Os alunos da 

Educação Infantil têm de 04 a 05 anos e os do ensino fundamental de 06 a 17 anos. 

A escola conta com alimentação escolar para os alunos, água filtrada, poço artesiano, energia 
elétrica da rede pública, fossa séptica, coleta periódica de lixo, acesso à Internet (intermitente). 

As instalações da escola são: sala da diretoria, sala dos professores, quatro salas de aulas 
(sendo uma sem paredes), cozinha, banheiros, despensa, parque infantil na areia, área verde 
com grama sazonal, viveiro de mudas de plantas do cerrado, horta. 

Está em fase final a construção de uma sala de aulas e uma área coberta para atender aos 
alunos da Educação Integral. 

O viveiro, construído no início no segundo semestre de 2017, é destinado a produção de 
mudas de árvores do cerrado. O plantio é feito ao longo de trilhas da região em parceria com 
outras escolas e grupos de voluntários (Grupo de Caminhadas Brasília – GCB). Os professores 
e voluntários recebem orientação de instituições públicas. 

A pequena horta produz verduras e legumes que são utilizados no preparo das refeições e 
lanches das crianças. 

Orientação é legal, 
incrível e educativa! 
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Os alunos matriculados na Educação Integral 
têm aulas de Educação Ambiental e 
aprendem a cuidar das plantas da horta e do 
viveiro de mudas de plantas do cerrado. 

 

Os alunos e professores 
Os alunos são crianças cujos pais ou 
responsáveis são empregados das chácaras na 
redondeza e por isto muitos deles se mudam 
para outra região durante o ano letivo. 
Algumas famílias vivem em casas e condições precárias, sem infraestrutura básica e contam 
com a alimentação escolar para as crianças. 

Os alunos que participaram das atividades do Dia Mundial da Orientação são: 

Idade Sexo 
feminino 

Sexo 
masculino 

Total 

Menor de 6 anos 9 12 21 
Entre 6 e 10 anos 19 24 43 
Entre 10 e 12 anos 4 7 11 
Total de alunos 32 43 75 

 

Também participaram a Diretora, três professores e quatro monitores da Educação Integral, 
com mais de 23 anos. 

 

Atividades 
 
No dia 23 de maio, inicialmente foi feita uma 
apresentação do esporte para alunos e professores, 
com fotos e filmes de competições de Orientação, 
mapas e bússolas e noções básicas de direção. A 
atividade prática foi feita com o tabuleiro de xadrez. 
 

O dia 24 de maio foi dedicado somente a atividades 
práticas e os alunos puderam aprender um pouco 
mais sobre Orientação no labirinto e na quadra de areia próxima ao parque infantil. 

As atividades práticas apresentaram grau de dificuldade crescente. A primeira atividade foi o 
tabuleiro de xadrez onde o aluno deveria posicionar o mapa com o terreno (vermelho com 
vermelho) e seguir a linha vermelha sem escolha de rota. A segunda atividade foi o labirinto 
com a possibilidade de escolher a rota em alguns pontos de controle. A terceira atividade foi 
na quadra de areia onde o percurso não estava delimitado por fitas zebradas e o aluno poderia 
seguir a rota que considerasse correta. 

Orientação é legal, 
incrível e educativa! 
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O tabuleiro de xadrez 
Optamos pelo tabuleiro de xadrez como primeira atividade porque os quadrados facilitam a 
orientação dos iniciantes no esporte. Em especial a técnica de direção para orientação do mapa 
“vermelho com vermelho”. Consideramos a facilidade de entendimento dos conceitos, a 
visualização mapa-terreno e execução da atividade. A rota estabelecida no mapa deve ser 
seguida fielmente, o atleta não escolhe a rota. 

 

 

 

 

 

Foram utilizados como pontos de controle: quadrados de EVA vermelho e alaranjado, bolas, 
bambolês, mudas de Pau-Ferro e Abacate. 

Todas as mudas de árvores utilizadas foram plantadas e cuidadas pelos professores e alunos da 
Escola Classe Córrego do Meio. 

O tabuleiro de xadrez foi montado com a ajuda de professores e alunos. 

Seguindo a linha vermelha. 

 

Percurso completo! 

 

 

 

Construindo o tabuleiro de xadrez. 

Orientação é legal, 
incrível e educativa! 
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O labirinto 
O labirinto foi escolhido como 
segunda atividade para as crianças. 
Nesta atividade a criança tem opção 
de rota em ambiente delimitado. 

 

O labirinto desenhado possui dois 
blocos sendo um construído com 
hastes e o outro construído com 
mudas de árvores do cerrado 
produzidas na escola. A fita zebrada 
indica o muro intransponível. 

 

Professores e alguns alunos ajudaram a construir o labirinto e participaram da brincadeira. 
Todos se divertiram procurando o melhor caminho pelos corredores e respeitando a fita 
zebrada. 

 

 

 

Foram utilizadas mudas de Pau-
Ferro produzidas na Escola Classe 
Córrego do Meio e fita zebrada 
para fazer o desenho deste bloco 
do labirinto. 

 

 

 

 

A quadra de areia 
Como terceira atividade, a quadra de areia proporciona a livre escolha de rota pela criança. 
Consideramos que esta atividade apresenta maior grau de complexidade para crianças 
pequenas ou com dificuldade na leitura do mapa e direção a seguir. 

 

 

 

Esta pista foi construída com os suportes para 
picotadores cedidos pela Federação de 
Orientação do Distrito Federal – FODF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação é legal, 
incrível e educativa! 
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Desenhos para colorir 
As atividades em sala de aulas compreenderam desenhos para colorir, labirintos (Leve a 
comida para o elefante), perguntas e respostas e outras. 

As crianças levaram as folhas com desenhos para colorir em casa. 

 

 

 

 

NORTE NORTE NORTE 

 

Orientação é legal, 
incrível e educativa! 
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Considerações finais 
Agradecemos à Diretora Lívia dos Reis Amorim a oportunidade de apresentar o esporte 
Orientação aos alunos e professores da Escola Classe Córrego do Meio. O interesse e o 
entusiasmo em conhecer e inserir a Orientação nas atividades cotidianas da escola indicam a 
preocupação com o desenvolvimento integral das crianças. 

Agradecemos aos professores e todos os colaboradores e voluntários que colaboraram na 
montagem das pistas do tabuleiro de xadrez, labirinto e quadra de areia. A participação de 
cada um enriqueceu cada atividade com suas sugestões. 

Agradecemos aos pais e responsáveis que mesmo com a falta de combustível nos postos de 
todo o Distrito Federal permitiram que as crianças estivessem presentes nos dias 23 e 24 de 
maio e participassem das atividades de Orientação. 

Agradecemos às crianças que participaram com alegria e disposição de cada atividade! A 
curiosidade, a solidariedade, a participação ativa estiveram presentes em cada movimento, em 
cada brilho no olhar, em cada descoberta! A vitória é de cada um e de todos nós! 

 

 

 

 

 

 

 

Observar e partilhar faz do aprendiz o mestre! 

A participação confirma o interesse no aprendizado. 

Orientação é legal, 
incrível e educativa! 
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Mesmo com as instalações físicas precárias da 
escola os professores e alunos mantem viva a chama 
do saber. O estímulo interior os impulsiona a vencer 
obstáculos. Os obstáculos são vencidos juntos e a 
conquista de cada um é comemorada por todos! 

 

 

 

 

Uma das turmas que participou das 
atividades do Dia Mundial da Orientação 
na Escola Classe Córrego do Meio em 
Planaltina-DF. 

 

 

 

A alegria que 
alimenta a alma e o 

corpo! 

Orientação é legal, 
incrível e educativa! 

Parabéns aos 
professores que, 
como o Norte do 
tabuleiro de 
xadrez, são o 
Norte para seus 
alunos! 


