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PREFÁCIO 

NOSSOS PRINCÍPIOS, MISSÃO E VALORES 

 

Nos dias atuais, a sociedade brasileira encara grandes desafios para a conquista 

de um país democrático, ambientalmente sustentável, que respeite e valorize a 

diversidade e tenha como horizonte a justiça social. 

Diante desses grandes desafios, a Educação tem um papel fundamental para 

formação de sujeitos éticos, críticos, com autonomia de pensamento, que tenham em si 

o compromisso com a coletividade e a busca por uma sociedade melhor. Recorrendo a 

uma frase de Paulo Freire, tão conhecida entre os educadores, afirmamos que a 

“Educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas. Pessoas 

transformam o mundo”. 

Nesse sentido é que a definição de uma política educacional não pode estar 

deslocada da discussão sobre que tipo sujeito se quer formar e quais os objetivos e 

finalidades dessa formação. Questões estas que não se limitam ao espaço escolar, e que 

têm reflexos sobre a proposição do modelo de sociedade que almejamos viver e 

conviver.   

Por isso, este documento que estabelece as Diretrizes Curriculares do Município 

de Batatais torna-se um referencial essencial para a práxis educativa, que alinhada ao 

Plano Municipal de Educação, Lei 3387 de 23 de junho de 2015 (BATATAIS, 2015) 

visa ampliar o acesso e avançar na qualidade educacional oferecida a todos os seus 

munícipes. 

Assim, a rede municipal adota como Missão Educacional: 

Contribuir para a formação integral do ser humano, nas suas dimensões 

científica, cultural, corporal e humanística, para que desde a infância tenham 

autonomia e um profundo comprometimento ético com a verdade, o respeito à 

diversidade e permanente busca de uma sociedade de paz, justa, sustentável e 

democrática. 

Esta missão está alicerçada nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso 

na escola; 
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II – garantia de acesso aos mais elevados níveis de conhecimento produzidos 

pela humanidade; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e aos direitos humanos; 

 V - gestão democrática com participação e compromisso social. 

Esta Missão e os Princípios aqui delineados são elementos centrais que 

direcionam as concepções de educação, aluno, professor, ensino e aprendizagem 

presentes nestas Diretrizes Curriculares. Desse modo, concebe-se que processo 

educativo é um trabalho intencional que visa o desenvolvimento intelectual, biológico e 

social dos indivíduos, cuja efetividade e qualidade dependem de planejamento e visão 

de futuro. 

Desejamos que esta missão e estes princípios se traduzam nas práticas 

pedagógicas de todos os nossos educadores, que sejam incorporados e desenvolvidos 

por nossos alunos e que as famílias partilhem e participem cada vez mais dos processos 

educacionais, pois juntos e atuando colaborativamente, podemos fazer da educação um 

instrumento de desenvolvimento individual e social.  

Por fim, dedico um agradecimento especial aos educadores, professores e 

coordenadores que aceitaram o desafio de construir um documento de forma 

colaborativa e participativa, e se dedicaram ao trabalho que hoje resulta em uma Diretriz 

Curricular segura, coerente e propositiva, que atende aos anseios sociais de uma 

educação de qualidade.  

 

Victor Hugo Junqueira 

Secretário Municipal da Educação 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente documento, denominado Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

visa estabelecer objetivos comuns básicos para toda a Rede Municipal de Ensino da 

Estância Turística de Batatais, como caminho para a melhoria contínua da qualidade da 

Educação. Estas Diretrizes expressam as concepções de educação, ensino, 

aprendizagem, desenvolvimento, conhecimento, saberes e avaliação, abordando as 

tecitudes das questões como etnia, preservação ambiental, sexualidade, tecnologias 

educacionais, educação e trabalho, cidadania, direitos de aprendizagem. 

Tais fundamentos devem subsidiar as unidades escolares na elaboração de seus 

Projetos Políticos Pedagógicos, de forma a consolidar a unidade de rede que se pretende 

e a reforçar a cultura do respeito às singularidades de cada unidade escolar. 

As Diretrizes Curriculares tem como principal característica a construção 

coletiva das finalidades educacionais pretendidas no município, por meio da reflexão e 

do debate para a produção de conhecimento, concretizando os ideais de qualidade na 

educação oferecida na Rede Municipal de Batatais. 

 O processo de construção e produção desse documento foi a expressão da 

participação ativa de todos que se envolveram na escrita de propostas e nos 

encaminhamentos que construíram o texto que se apresenta. O coletivo a que nos 

referimos se constitui pelos sujeitos da prática pedagógica que fazem do trabalho na 

escola a sua voz, a sua paixão, a sua escrita, o seu projeto pedagógico pessoal, suas 

crenças e verdades. Professores e Especialistas da Rede Municipal da Estância Turística 

de Batatais são os autores e co-autores desse trabalho, iniciado e lançado no campo da 

reflexão contínua, que se manteve atenta à diversidade de questões que foram surgindo 

e ganhando forma na produção coletiva das Diretrizes. 

O documento nasceu do trabalho dos comitês do projeto de produção das 

diretrizes curriculares, conduzidos por professores da Rede Municipal ao longo de 2018 

e pela equipe de Coordenadores Pedagógicos. Essa história iniciou-se julho de 2018 no 

Fórum Permanente de Educação, com palestras e oficinas sobre a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017).  
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Em agosto de 2018, foram formados comitês por segmentação de discussão e 

produção das diretrizes. Cabe lembrar que cada unidade indicou os representantes de 

forma democrática e transparente.  

Em setembro de 2018, foi disponibilizado, via e-mail e reuniões com professores 

e coordenadores a maneira como seria operacionalizado o trabalho, foram definidos 

neste momento as responsabilidades, a estrutura geral do documento e as formas de 

produção coletiva e colaborativa, por grupos de trabalho.  

 Iniciou-se, a partir de então, o processo de construção e produção do 

documento. A experiência de discussão e reflexão coletiva mostrou-se cada vez mais 

intensa, a partir da socialização do documento e de novas contribuições para o mesmo.   

O texto assumiu então a dinâmica da construção processual se refazendo a cada 

nova contribuição, a cada reajuste, a cada análise crítica e reflexiva, a cada correção, 

num movimento qualificativo constante de ir e vir.  

Este processo culminou na primeira versão das Diretrizes Curriculares, que foi 

submetida a todos os educadores da rede para apreciação, sugestões e críticas. A partir 

dessa devolutiva, os comitês voltaram a se reunir para fazer as adequações e apresentar 

um documento que refletisse o pensamento, os anseios e as necessidades da rede para os 

próximos anos.  

O resultado deste trabalho se materializou neste documento que traz as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica  de Batatais.  

O documento está estruturado em dois volumes. O Volume I apresenta uma 

discussão sobre os objetivos, finalidades, concepções de Educação que orientam o 

processo de ensino-aprendizagem nas creches e escolas, respeitando as especificidades 

das etapas e modalidades de ensino.  

Este volume está organizado em sete capítulos. No primeiro capítulo 

apresentamos os fundamentos e princípios da educação básica no município. No 

Capítulo 2 abordamos a organização da Educação Básica e no Capítulo 3 os processos 

de Avaliação na rede municipal. 

Nos capítulos seguintes são apresentados as Diretrizes Curriculares de cada 

etapa e seguimento. O capítulo 4 abrange a Educação Infantil. No capítulo 5 trataremos 

do Ensino Fundamental e no capítulo 6 os processos de avaliação específicos desta 
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etapa escolar. Por fim, no capítulo 7 será apresentado as Diretrizes Curriculares da 

Educação de Jovens e Adultos.   

 Já o Volume II traz o Currículo Municipal, de modo alinhado a BNCC. Este 

documento será a base para o planejamento escolar dos educadores, contribuindo assim, 

para a realização de um trabalho articulado, como pressupõe a organização de uma rede 

de ensino.  

Este documento está organizado por níveis, modalidades e etapas de 

atendimento:  

 Educação Infantil – Creches 

 Educação Infantil – Pré Escola  

 Ensino Fundamental – anos Iniciais  

 Ensino Fundamental – anos Finais  

 A Modalidade da Educação de Jovens e Adultos.   

 Educação para a Diversidade e a Modalidade da Educação 

Especial inserida ao longo do texto, pois entendemos a Educação 

Especial na Perspectiva Inclusiva e, portanto, parte indissociável 

do processo educacional. 

Tal organização tem o objetivo de tornar o documento um instrumento útil ao 

planejamento dos educadores, para que de fato as Diretrizes sejam incorporadas no 

trabalho cotidiano das creches e escolas.  

Cabe lembrar que este é um documento aberto, sujeito a críticas e novas 

contribuições.  

          Desejamos a todos uma ótima leitura!  
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CAPÍTULO 1 

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NA REDE MUNICIPAL 

 

1.1 - Os Fundamentos Pedagógicos da BNCC 

Os fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2017) são delineados nesse documento em dois eixos: 

 Compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global (dimensões 

intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica).   

 Compromisso com a educação integral, independentemente da duração da 

jornada escolar.  

Esses princípios serão alcançados com o desenvolvimento de competências, 

definidas como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho.  

Ao olhar para a realidade do Brasil, país caracterizado pela autonomia de seus 

entes federativos, é possível observar marcas acentuadas de diversidade cultural, bem 

como de desigualdades sociais. Partindo desse ponto, os estados, sistemas e redes de 

ensino devem construir seu currículo e suas propostas pedagógicas fundamentadas nas 

necessidades, possibilidades e especificidades dos estudantes e dos seus contextos.  

É nesse ínterim que a BNCC apresenta uma base de aprendizagens essenciais a 

todos os estudantes, ou seja, quais são os conhecimentos que todos precisam 

desenvolver e adquirir ao longo de suas trajetórias escolares e, uma parte diversificada, 

que contempla as particularidades de cada realidade. 

Deste modo, alinhada a BNCC, a rede municipal busca pelo princípio de 

igualdade, levando em conta as singularidades e diferenças apresentadas ao redor de 

todo o território nacional, de equidade visto que, o Brasil ao longo da história, teve 

como natural as mais diversas desigualdades educacionais e de respeito à diversidade. 
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Esse fundamento diz respeito a uma educação que demonstra ao aluno modos 

para que ele se reconheça como um indivíduo singular no contexto com o qual ele está 

inserido, bem como deixa claro a necessidade de respeito e valoração às diversidades e 

às diferentes manifestações culturais existentes no nosso país, país este caracterizado 

pela pluralidade de culturas, manifestações e tradições históricas, espalhadas nos mais 

diversos territórios. 

Ademais, a BNCC ainda sinaliza a igualdade, a diversidade e a equidade como 

práticas que precisam ser atendidas, considerando o contexto situacional do país e os 

acontecimentos históricos que marcaram e até hoje marcam a realidade do território 

nacional. 

A construção e a mobilização desses saberes, nessa perspectiva, está entrelaçado 

ao compromisso com a Educação Integral, que abarca a ideia de reconhecimento de si 

mesmo como parte integrante de da sociedade, do seu contexto histórico, social e 

cultural.  

Deste modo, a Educação Básica visa a formação e o desenvolvimento global dos 

estudantes, rompendo com visões reducionistas da formação do sujeito. Essa visão 

implica em assumir uma educação dentro de um universo plural, singular e integral da 

criança, do adolescente e dos jovens adultos.  

Nessa perspectiva, a rede municipal propõe uma superação da fragmentação 

disciplinar do conhecimento, o estímulo da aplicabilidade deste conhecimento na vida 

real do aluno, de forma que a apropriação dessas competências resulte no protagonismo 

do aluno em sua aprendizagem e em sua vida.  

Para isso, fundamenta-se nas dez competências apresentadas pela Base Nacional 

Comum Curricular, descritas a seguir. 

 

1.2 - Competências Gerais da Educação Básica  

As competências gerais da Educação Básica estão organizadas de forma a se 

relacionarem com os objetivos de aprendizagem na Educação Infantil e as habilidades 

do Ensino Fundamental, perpassando todas as áreas do conhecimento, além de auxiliar 

na formação de atitudes e valores, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDBEN (BRASIL, 1996a). 
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AS DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 

fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 

tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade 

solidária 

 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

 

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 

 

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual 

(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica 

e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

 

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as 

escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos e resolver problemas. 
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6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 

do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, 

profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. 

 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e 

com a pressão do grupo.  

 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, 

habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, 

reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual se deve 

comprometer. 

 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos 

construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 

 BNCC, 2017, p. 9. 

 

 

As dez competências apresentadas acima deverão articular-se às aprendizagens 

essenciais definidas pela BNCC, num processo gradativo de aquisição, desenvolvimento 
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e consolidação de valores, atitudes e comportamentos, que se consolidarão por meio dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

O objetivo final desse processo é um aluno capaz de mobilizar conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores que o capacite na resolução das demandas complexas da vida 

cotidiana, possibilite o pleno exercício de sua cidadania e o engajamento no mundo do 

trabalho (BRASIL, 2017). 

 

1.3 - Base Nacional Comum Curricular e a construção do Currículo 

A BNCC e o currículo municipal se coadunam por meio de princípios e valores 

expressos na LDB (BRASIL, 1996a) e nas DCNEB (BRASIL, 2013), os quais 

reconhecem que a educação deve estar voltada para a formação e para o 

desenvolvimento global dos estudantes. 

Ademais, a BNCC e a construção do currículo são complementares quando se 

pretende assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação 

básica. As modificações a serem realizadas são resultantes de um processo de 

envolvimento da comunidade escolar e referem-se às seguintes ações, extraídas do 

documento BNCC:  

 

• contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando 

estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e 

torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais 

as aprendizagens estão situadas;  

• decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes 

curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para 

adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à 

gestão do ensino e da aprendizagem;  

• selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos 

complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de 

diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas 

comunidades, seus grupos de socialização etc.; 

 • conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar 

os alunos nas aprendizagens;  
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• construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de 

resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 

tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da 

escola, dos professores e dos alunos;  

• selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para 

apoiar o processo de ensinar e aprender;  

• criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como 

manter processos permanentes de formação docente que possibilitem 

contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem; 

• manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e 

curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de 

ensino (BRASIL, 2017, p. 16). 

 

 

1.4 - Os Eixos Estruturantes da Educação Municipal 

1.4.1 - O Currículo e a Escola Cidadã 

Ao propor uma reflexão sobre o tema “currículo e escola cidadã”, abre-se espaço 

para pensarmos acerca de diversos pontos que frequentemente são questionados, 

discutidos e revisados, visto que, sua concepção e aspectos são dinâmicos e necessitam 

acompanhar as alterações do mundo e da sociedade em que a escola esta inserida. 

Também, por esta razão, vale retomar a etimologia da palavra “currículo”, 

originada do latim (curriculum) que seria o mesmo que “pista de corrida” (compara-se 

ao autódromo da atualidade) e que designa algo relacionado à trajetória, ao ponto de 

partida e chegada, seja de vida, de formação ou de aprendizagem. 

Sendo assim, se pararmos para pensar sob a perspectiva educacional, temos então 

no currículo o conjunto de saberes que cada aluno tem como direito possuir 

(resguardados por cada nível, etapa segmento ou faixa etária), sendo função da escola 

ensinar. 

Talvez alguém queira defender que a educação do passado era muito melhor que a 

de hoje ou, ainda, que antigamente o aluno aprendia. Contudo, não se pode ignorar que 

vivemos em um século de constantes transformações (fortemente marcada pela 

tecnologia) e que nossas crianças, a sociedade e a escola já não são as mesmas, visto 

que o reinventar é um processo natural da vida e que a modificação dos processos que 

antes demonstravam resultados, não se aplicam mais à realidade.  
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Diante de um contexto de mudanças, é natural que a estrutura existente se 

modifique, exigindo novas práticas, novas condutas e ações que não estiveram presentes 

na escola que conhecemos, seja em função da inexistência dessas necessidades ou do 

não reconhecimento das mesmas. 

Reforçando esse pensamento, Mecira Rosa Ferreira e Roxane Rojo esclarecem 

que: 

Cabe à escola a tarefa primordial de ‘ensinar a ler, escrever e contar’ 

e, na contemporaneidade, transcender essas aprendizagens. Portanto, 

propomos a apropriação das outras funções que são atribuídas, 

atualmente, à escola, e que têm no currículo um forte aliado 

(FERREIRA, 2007, p. 29). 

  

Ora, a escola e a educação básica são lugares sociais de ensino-

aprendizagem de conhecimento acumulado pela humanidade – 

informações, indicações, regras, modelos –, mas também, e 

fundamentalmente, de formação do sujeito social, de construção da 

ética e da moral, de circulação das ideologias (ROJO, 2002, p. 35). 

 

  Nesse sentido, podemos dizer que o currículo está atrelado à concepção de uma 

escola cidadã, pois compreendemos a escola como espaço onde se ensina os conteúdos e 

os conhecimentos historicamente construídos ao mesmo tempo em que se constitui num 

espaço de acolhimento, que proporciona o convívio e que tem aprendido com as 

diferenças. Os conhecimentos nessa escola objetivam mobilizar os saberes para que os 

alunos os utilizem na sua realidade e na resolução de suas demandas, criando 

oportunidades para que os mesmos se expressem, valorizando a formação de indivíduos 

ativos, participativos, críticos, e conscientes. 

Pensar nessa escola exige ampliar os espaços de participação, pois a escola 

sozinha não possui condições de atender a todas as exigências do mundo 

contemporâneo. A primeira parceria que deve ser estabelecida é com uma parcela 

significativa da comunidade escolar e da família. 
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1.4.2 - A Comunidade e a Família 

Sabe-se que a participação da família na vida escolar dos alunos é de grande 

importância. Essa parceria entre escola e família é, sem dúvida, um ponto chave que 

requer muita atenção e o reconhecimento de que a educação é um trabalho que se faz 

em conjunto. 

Partindo do princípio de que a criança está inserida em um contexto histórico-

social do qual faz parte e que sua identidade também se constrói e se afirma com base 

no convívio com os outros indivíduos, é necessário envolver comunidade, família e 

escola nos objetivos educacionais. 

A participação da família no desenvolvimento do aluno auxilia na superação das 

dificuldades, reforça e valoriza o que é aprendido nesse espaço e auxilia na correção dos 

percursos que surgem no decorrer da caminhada escolar. 

A necessidade em promover situações que favoreçam a proximidade e o 

envolvimento da comunidade com os assuntos escolares tem se intensificado por se 

mostrar um caminho produtivo, de modo que a Rede Municipal de Educação de 

Batatais intensifica seus esforços para ampliar a participação e o engajamento da 

comunidade escolar, dando voz a essa comunidade quanto aos seus anseios, 

oportunizando que participem, opinem e contribuam com a escola, reafirmando os 

princípios da gestão democrática. Dessa forma, a escola atende a um preceito legal, 

garantido nos documentos oficiais: 

  

A representatividade do Conselho de Escola deverá contemplar 

critérios de paridade e a sua composição obedecerá a seguinte 

proporcionalidade: 

I – 40% (quarenta por cento) docentes; 

II – 05% (cinco por cento) especialistas, excetuando o Diretor; 

III – 05% (cinco por cento) demais funcionários; 

IV – 30% (trinta por cento) pais de alunos ou responsáveis legalmente 

constituídos; 

V – 20% (vinte por cento) alunos (BATATAIS, 2015b). 

 

Como já discorrido anteriormente, a participação da família e a contribuição da 

comunidade compõem elos preciosos no fortalecimento do trabalho educacional. 
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No entanto, é necessário considerar as diferentes realidades existentes dentro do 

município, o que, consequentemente, interfere na maneira como as famílias se 

corresponsabilizam com a educação de seus filhos, bem como a forma como se mantém 

a relação entre a escola e a comunidade. 

Há de se compreender que diversos fatores interferem nessa interlocução, 

tornando-a por vezes superficial e fragmentada. Diante de tais dificuldades, surge a 

necessidade de criar comunidades escolares com maior engajamento, envolvimento e 

disponibilidade para estabelecer parcerias colaborativas com a escola. Esse é um dos 

desafios da rede municipal: encontrar caminhos efetivos que acolham as famílias e as 

capacitem para atuar na escola. 

Nesse sentido, compete a todos refletir juntamente sobre alguns questionamentos 

que nos impulsionam a buscar respostas e a traçar caminhos visando tanto o agora, 

quanto o futuro que desejamos para a educação em nossa cidade, sendo alguns deles: 

Que tipo de cidadão queremos formar?  

Qual a contribuição individual e coletiva nessa formação? 

Perguntas como essas são imprescindíveis para lembrar que a educação é uma 

responsabilidade compartilhada prevista pela Constituição Federal: 

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). 

 

Outro eixo estruturante a ser destacado nas diretrizes municipais é o uso das 

tecnologias como instrumento de aprendizagem, dentro de uma abordagem ampla de 

letramento digital e não somente de uso de recursos tecnológicos. 

 

1.4.3 - Letramento Digital  

Apresenta-se aqui uma proposta de uso das tecnologias em todo o seu potencial, 

associando-a aos processos educativos e utilizando-a a favor da educação.  

Considerando as inúmeras mudanças trazidas pelo movimento da globalização, 

Valente (2003), afirma que estamos na era das grandes inovações tecnológicas, o que 

pode ser comprovado pela entrada dos computadores nas escolas e a necessidade de 
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mudanças na dinâmica educativa. As formas de comunicação e de adquirir informação 

transformaram-se com a chegada dos recursos tecnológicos que hoje fazem parte do 

cotidiano dos indivíduos (computador, tablet, internet, celular). 

Ao definir “informática na educação, como à inserção do computador no processo 

de aprendizagem em todos os níveis e modalidades de educação”, Valente (1998, p. 02) 

considera o computador como uma “ferramenta de grande utilidade para auxiliar o 

educador na promoção da aprendizagem, da criatividade, da criticidade e da autonomia 

dos alunos”. 

O aluno de hoje é um sujeito conectado ao mundo virtual, capaz de se comunicar-

se e interagir com pessoas de todos os lugares. O papel do educador passou a ser o de 

mediador na interação entre aluno, conhecimento e tecnologia, pois os métodos 

tradicionais de ensino (como a aula expositiva, lousa e giz) pouco desperta o interesse 

dos alunos, tampouco atende suas expectativas.  

O cenário que se apresenta nos dias atuais exige dos profissionais da educação 

novas habilidades e competências para um mundo digitalmente letrado, a fim de tornar 

esses recursos pedagogicamente eficientes e aproveitando as inúmeras possibilidades 

existentes. 

É preciso lembrar que os computadores são ferramentas como quaisquer 

outras. Uma ferramenta, sozinha, não faz o trabalho. É preciso um 

profissional, um mestre no ofício, que a manuseie, que a faça fazer o que ele 

acha que é preciso fazer. É preciso, antes da escolha da ferramenta, um 

desejo, uma intenção, uma opção. Havendo isto, até a mais humilde sucata 

pode transformar-se em poderosa ferramenta didática (FONSECA, 2001, 

p.2). 

 

A expressão Letramento Digital refere-se à capacidade de utilizar os recursos 

tecnológicos adequadamente em relação às demandas sociais, pois além do 

conhecimento técnico são necessárias habilidades que auxiliem na construção de sentido 

a partir de textos multimodais, ou seja, e preciso aprender a criar textos que mesclam 

palavras, elementos pictóricos e sonoros numa mesma superfície (CARMO, 2003). 

Inclui também a capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente 

informações disponibilizadas eletronicamente, pois a tela do computador se constitui 

um novo espaço de escrita e leitura, trazendo mudanças nas formas de interação entre o 

ser humano e o conhecimento (SOARES, 2002). 
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Porém, a condição necessária para se apropriar do letramento digital e aproveitar 

as vantagens dessa nova era é que o indivíduo tenha dominado o sistema alfabético, 

saiba ler, escrever e compreender o que foi lido. Isto, porque no letramento digital há a 

implicação tanto da apropriação tecnológica quanto do exercício efetivo das práticas de 

escrita que circulam no meio digital. 

Ao utilizar as ferramentas tecnológicas como recurso didático, os educadores 

proporcionam uma ação reflexiva contextualizada, tornando a aprendizagem mais 

agradável e significativa. 

 

Nessa perspectiva o professor disponibiliza domínios de conhecimento de 

modo expressivamente complexo e, ao mesmo tempo uma ambiência que 

garante a liberdade e a pluralidade das expressões individuais e coletivas”. 

Usar as chamadas novas tecnologias, na educação significa essencialmente 

propor desafios que possibilitem tanto a educando como educadores rever os 

conhecimentos já construídos e construir novos saberes. Onde o papel do 

educador é o de estabelecer uma rota, mediar às descobertas, estabelecer link 

(SILVA, 2000, p.193). 

 

No texto das Diretrizes Curriculares, as tecnologias são concebidas como 

instrumentos valiosos na construção do simbolismo, capaz de aguçar a curiosidade pelo 

prazer de explorar as novidades num ambiente de interação e cooperação entre os 

envolvidos no processo educativo.  

Essa postura pró-ativa requer do professor um planejamento voltado a uma 

concepção de que se educa aprendendo, experimentando, refletindo sobre as 

especificidades das gerações atuais, as quais vivem num mundo onde o acesso à 

informação é rápida, capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. 

Atualmente, na Rede Municipal de Educação de Batatais, o uso das diferentes 

tecnologias digitais é utilizado como instrumental em conjunto com o pedagógico para 

o desenvolvimento sócio-cognitivo-afetivo dos sujeitos, propiciando a construção do 

conhecimento, de maneira interdisciplinar, colaborativa, cooperativa e qualitativa com 

as demais áreas do conhecimento. 

O planejamento das aulas realizadas no laboratório de informática é de 

responsabilidade do educador e deve ser feito com antecedência para que o técnico de 

informática organize e disponibilize os recursos que serão utilizados nas atividades, 

como vídeos, músicas, jogos, atividades e/ou softwares. Tal profissional deverá também 

acompanhar as atividades durante as aulas e propor momentos de construção de 
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atividades pelo próprio educando, utilizando a tecnologia como recurso didático-

pedagógico. 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo 

das comunicações e da Informática. As relações entre os homens, o trabalho, 

a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de 

dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, 

criação e aprendizagem são capturadas por uma Informática cada  vez mais 

avançada (LÉVY, 1994 p.7). 

 

As ferramentas que estão à disposição dos professores e alunos devem ser 

utilizadas adequadamente e, para isso, é necessário ter claro qual o papel de cada um, 

técnicos de informática, professores de outras disciplinas, coordenadores pedagógicos, 

comunidade escolar, para fazer desse espaço e seus recursos, importantes aliados ao 

desenvolvimento educacional. 

Portanto, considera-se o ambiente digital como natural e inerente ao cotidiano do 

aluno, sendo papel da instituição escolar, otimizar esse espaço educacional com a 

integração das novas mídias e tecnologias às atividades curriculares. Assim, nos parece 

possível vislumbrar as possibilidades de abertura de espaços, tempos e conhecimentos 

tradicionalmente trabalhados na escola, estabelecer conexões entre a escola e os 

acontecimentos do mundo, integrar o local com o global e abrir as fronteiras para o 

diálogo e o trabalho integrado entre as disciplinas escolares.  

Diante do delineamento das concepções que fundamentam as diretrizes do 

município, a diversidade no olhar tanto para as múltiplas possibilidades de 

aprendizagem, quanto para o ser humano, tem sido a tônica desse documento. Para 

tanto, é imprescindível que a educação para a diversidade reafirme seu lugar e assuma 

um espaço de esclarecimento consolidado na educação em direitos humanos. 

 

1.4.4 - Educação para a Diversidade 

A educação na diversidade é um paradigma alicerçado no exercício contínuo da 

convivência com as diferenças, numa relação respeitosa e solidária entre pessoas, onde 

o ensinar e aprender se faz de forma cíclica e espiralada, por meio de diferentes saberes 

e diferenças. Traduz-se numa educação onde 

 

[...] todas as pessoas, independente do seu sexo, origem nacional, étnico-

racial, de suas condições econômicas, sociais ou culturais, de suas escolhas 

de credo, orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária, pessoas com 

deficiência, altas habilidades/superdotação, transtornos globais e do 

desenvolvimento, têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não 
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discriminatória e democrática [...] que promova a cultura da paz e se 

posicione contra toda e qualquer forma de violência e discriminação 

(BRASIL, 2013, p. 516). 

  

No campo educacional, o avanço mais significativo foi evidenciado nas 

diretrizes da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jontiem, na 

Tailândia em 1990. Promovida pela UNESCO, UNICEF, PNUD e pelo Banco Mundial, 

nesta conferência, foram discutidas alternativas e ações para a crise educacional 

enfrentada pelos países em desenvolvimento. 

Dessa conferência, resultou o documento Declaração Mundial de Educação para 

Todos (UNESCO, 1998), o qual o Brasil adotou como referência para elaboração das 

novas leis que surgiram a partir de então, como também, a Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), a LDBEN Lei Federal n° 9.394/1996 (BRASIL, 1996a), o Plano 

Nacional em Direitos Humanos (BRASIL, 1996b) a Declaração de Dakar (UNESCO, 

2000), o Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2001), o último Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(BRASIL, 2013). 

Fundamentando sua política nesse movimento de universalização da educação, 

com garantia de acesso, permanência e qualidade, a Educação Municipal reafirma seu 

compromisso com os princípios elencados nesses documentos e reporta-se à 

Constituição Federal que já garantia, à época, uma educação pautada na 

obrigatoriedade, na gratuidade, na liberdade, na igualdade e na gestão democrática 

(BRASIL, 1988). 

Projetamos uma educação voltada ao desenvolvimento de competências 

intelectuais, funcionais e socioemocionais do indivíduo, além do desenvolvimento de 

competências pessoais, que preparem o aluno/indivíduo para atuar coletivamente, sob a 

tríade da tolerância, do respeito e da solidariedade com e entre seus pares, por meio de 

vivências, processos dialógicos e relações mais horizontais no ambiente escolar. 

Essa concepção integra as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (BRASIL, 

2013) em todos os níveis e modalidades de ensino e regulamenta direitos educacionais 

de comunidades e grupos populacionais, reafirmando uma educação escolar 

contextualizada às respectivas realidades socioculturais, ambientais e políticas. 

No contexto nacional temos as modalidades da Educação e o atendimento aos 

preceitos que as embasam, sendo: 

 Educação Especial; 
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 Educação de Jovens e Adultos; 

 Educação do Campo; 

  Educação Escolar Indígena; 

  Educação Escolar Quilombola; 

 Educação para as Relações Étnico-raciais; 

 Educação em Direitos Humanos. 

  

A política municipal prevê ações nos âmbitos da Educação Especial, da 

Educação de Jovens e Adultos, na Educação para as Relações Étnico-raciais e na 

Educação em Direitos Humanos, por meio de serviços de apoio, de projetos e parcerias 

com Organizações da Sociedade Civil. 

Constituem-se em serviços e ações que perpassam toda a Educação Básica e 

objetivam garantir a escolarização e o acesso aos conhecimentos para todos os alunos, 

na perspectiva da valorização das diferenças como alicerce para a construção dos 

saberes. 

Diante desse cenário, esta Secretaria de Educação Municipal define sua trajetória 

no atendimento às diferentes necessidades que emergem no espaço escolar, tanto de 

alunos quanto de professores, elaborando sua política na Perspectiva de Serviços de 

Apoio, diretos e indiretos aos alunos. 

De modo geral, os serviços de apoio objetivam garantir condições educacionais 

adequadas de trabalho aos professores da Rede e também, atender especificidades 

individuais dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, advindas 

das deficiências, do transtorno do espectro autista, das altas habilidades ou 

superdotação, ou das dificuldades ou transtornos de aprendizagem, não oriundos de 

deficiência, bem como necessidades advindas de outras bases. 

Os serviços denominados indiretos aos alunos preveem o trabalho formativo 

com os profissionais que atuavam com os alunos. O CEDAP (Centro Educacional de 

Desenvolvimento Apoio Profissional) é um serviço voltado à formação e capacitação 

permanente de gestores, professores, educadores e funcionários, através de ação-

reflexão-ação sobre e na prática, na perspectiva colaborativa. Os serviços diretos aos 

alunos são delineados de acordo com o público alvo. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço da Educação 

Especial, de natureza pedagógica, que identifica e organiza recursos pedagógicos e de 
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acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando as suas necessidades específicas, por meio de estratégias, recursos e 

procedimentos que visam o desenvolvimento da autonomia, independência e superação 

das dificuldades encontradas no processo educacional. (BRASIL, 2008).  

Constitui parte diversificada do currículo dos alunos público alvo da educação 

especial (PAEE), sendo organizado para apoiar, complementar e suplementar os 

serviços educacionais comuns. O AEE é oferecido em salas de recursos multifuncionais 

(SRM), caracterizadas por serem espaços onde se realiza o Atendimento Educacional 

Especializado para alunos PAEE. Portanto, um espaço organizado com materiais 

didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação para o atendimento 

às necessidades educacionais dos alunos público alvo da educação especial (BRASIL, 

2008a). 

Considera-se público-alvo do AEE: 

● Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 

prazo e natureza física, intelectual, ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas; 

● Transtorno do Espectro Autista (incluem-se nessa definição 

alunos com autismo clássico, Asperger, Síndrome de Rett); 

● Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 

conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

A atuação do Atendimento Educacional Especializado na rede municipal inicia-

se na Educação Infantil, mantém-se no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e 

Adultos, podendo ocorrer em Salas de Recursos Multifuncionais, na forma de 

itinerância ou de atendimento domiciliar. 

Aos alunos que apresentam dificuldades acentuadas na aprendizagem, não 

caracterizadas pela deficiência, contam com o Serviço de Apoio Pedagógico, cujo 

objetivo é auxiliar os alunos matriculados nos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos das 

escolas da rede municipal a superar ou minimizar as dificuldades encontradas no 

processo de alfabetização na língua portuguesa e na alfabetização matemática. 
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As temáticas relacionadas à Educação Ambiental, às Relações Étnico-raciais, a 

Educação em Direitos Humanos e a Educação do Campo são trabalhadas na forma de 

projetos articulados e integrados ao currículo e garantidos durante o ano letivo.  

Diante das novas exigências educacionais, novas competências e habilidades se 

fazem necessárias para os profissionais da área. Nesse ínterim a formação e o 

desenvolvimento profissional assumem sua posição de centralidade na implantação e na 

concretização da nova política educacional pretendida no país e no município. 

 

1.4.5 - A competências socioemocionais no currículo municipal 

Seguindo essa percursos, o município reafirma seu compromisso e intenção em 

educar nossos alunos para a vida, de forma que os conteúdos curriculares estejam 

entrelaçados ao desenvolvimento de competências cognitivas, comunicativas e, 

principalmente, socioemocionais.  

Um breve recorte retirado do ebook Competências Socioemocianais na BNCC 

(PAR, 2018) ilustra, na sequencia abaixo, os objetivos pretendidos pelo município. 

Para tanto, dividiremos as competências em três blocos: 

  

Competências Cognitivas 

Competências ligadas ao conhecimento 

 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas dive 

Competências comunicativas 

Competências ligadas às habilidades comunicativas 

 Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visualmotora, como Libras, e 
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escrita), corporal, visual, sonora e digital -, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 

de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

Competências Socioemocionais 

Competências ligadas a atitudes e ao caráter 

 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 

si mesmo, dos outros e do planeta. 

 Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-

se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 

e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

                                                                                                           (PAR, 2018)   
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A orientação é que as competências socioemocionais sejam desenvolvidas ao 

longo de toda a vida escolar, conforme o desenvolvimento do aluno em cada etapa. 

Isso representa um grande desafio, já que as competências socioemocionais são 

muito mais difíceis de ensinar, avaliar, reconhecer e medir e exigem processos de longo 

prazo, que devem ser trabalhados nas dimensões individual e coletiva. 

Os eixos descritos até o momento colocam o aluno como centro do processo e 

objetivo final de toda proposta educacional delineada até então. No entanto, para 

atender as diferentes demandas que emergem dentro desse novo contexto social e 

cultural, cujas formas de relacionamento se modificam com a era da tecnologia, o olhar 

sobre os profissionais que atuam com esse público precisa ser refinado.  

Um novo tempo exige um novo perfil profissional, com mediadores habilitados 

a transformar informação em conhecimento, por meio de relações horizontais e 

colaborativas. Diante desse cenário o último eixo dessa primeira parte recai sobre a 

importância do desenvolvimento profissional dos profissionais da rede municipal de 

educação. 

 

1.4.6 - Desenvolvimento profissional      

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a próxima prática”. Paulo Freire 

 

O aprimoramento das práticas educacionais compreende o objetivo básico de 

todo espaço escolar que busca desenvolver competências em seus alunos e consolidar 

um processo de construção de conhecimentos. Entendemos que a comunidade escolar 

está imersa nesse processo, portanto, é co-responsável pelo alcance dos objetivos e 

metas educacionais de uma instituição escolar.  

Comumente, associamos que o desenvolvimento profissional se dá por meio de 

formação continuada. Há verdade nessa afirmação, porém, é preciso refletir o que 

queremos quando planejamos e incentivamos a formação dos nossos profissionais. 

Formações tradicionais, escolarizadas, instrumentais, dirigidas à formação 

individual do profissional para o exercício da sua função, reforçando a capacitação 

técnica e individual dos grupos traz o perigo desse pensamento reduzir o 

desenvolvimento profissional à transmissão de informações. Esta estratégia transmissiva 

tem como pressuposto que os saberes adquiridos na formação podem ser linearmente 
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transferidos para a situação de trabalho. São reconhecidamente pouco eficazes quando 

está em jogo a necessidade de produzir mudanças no espaço escolar (CANÁRIO, 1998). 

Outro dificultador, quando associamos desenvolvimento profissional e formação 

continuada é a visão que se mantém de que os professores são os únicos agentes da 

concretização das mudanças e do alcance de resultados, e, portanto, o único alvo de 

formação, o que por vezes acaba minimizando o papel da instituição de ensino como um 

filtro organizacional, mediador entre a comunidade escolar e os resultados pretendidos. 

Esse olhar individual sobre o professor e sobre a dinâmica escolar (muitas vezes 

reforçada pelo fechar as portas da sala) retrata uma cultura escolar que prioriza 

processos individuais, em espaços isolados como as salas de aula, a sala da coordenação 

pedagógica, a sala da direção, a secretaria, entre outros e, inevitavelmente, a sala de 

aula. 

Esse suposto isolamento da profissão-ação do professor, é bem ilustrado por 

Fullan e Hargreaves (2000) ao argumentarem que embora ensinar não seja uma das 

mais antigas profissões, é, sem dúvida, uma das mais solitárias e que esse suposto 

isolamento institucionaliza o individualismo na escola e limita o crescimento e o 

aperfeiçoamento dos processos, porque limitam o acesso, a troca e o compartilhamento 

de ideias e de práticas que poderiam oferecer meios mais eficientes de se fazer as coisas 

dentro do espaço escolar. 

Daí a necessidade, por um lado, de encarar os profissionais da escola como 

profissionais que se formam num trabalho coletivo de inteligência dos seus processos de 

trabalho e, por outro lado, encarar as escolas como um lócus de aprendizagem para 

todos, como um lugar onde se pode verdadeiramente aprender (alunos, professores, 

funcionários, família). 

Portanto, se a cultura escolar individualista e as práticas formativas meramente 

transmissivas reforçam o discurso do trabalho isolado, identificamos o trabalho 

colaborativo como necessário para mudar essa realidade.  

O desenvolvimento profissional é um processo reflexivo e contínuo. Pressupõe 

uma aprendizagem ao longo de toda a carreira, em contextos diversificados. Resulta do 

reconhecimento da necessidade de formação ao longo da vida. A palavra 

desenvolvimento pressupõe uma evolução e continuidade que leva os profissionais da 

escola a aprofundar os seus conhecimentos ao longo da sua carreira profissional e deve 

possibilitar o confronto de suas concepções e crenças subjacentes às suas práticas. 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

36 

 

O objetivo de um programa de desenvolvimento profissional é promover 

mudanças na cultura escolar, na prática dos professores, mudanças nos resultados das 

aprendizagens dos alunos e mudanças nas concepções dos profissionais das escolas. Por 

ser um processo complexo, envolve mudanças de práticas e concepções e depende de 

vários fatores culturais e temporais, uma vez que os professores necessitam de tempo 

para aprender. 

Para atender às novas exigências de um novo contexto histórico e social, 

acreditamos no desenvolvimento profissional por meio do trabalho colaborativo, pois 

entendemos que a colaboração é uma estratégia fundamental para ultrapassar os 

problemas com que essa nova configuração escolar se depara na atualidade.  

É esperado um profissional reflexivo em contraponto ao racionalismo técnico, 

para uma nova visão de desenvolvimento profissional, centrada na ação, na reflexão na 

ação, na reflexão sobre a ação e na reflexão sobre a reflexão na ação (SCHON, 2000). 

Para tanto, reforçamos que a prática e as situações reais vivenciadas na escola 

sejam o pano de fundo das formações, pretendidas e alicerçadas em processos de 

trabalho em conjunto, em projetos fundamentados em relações de partilha e confiança, 

em práticas críticas de debate, em discussões e diálogos fora da sala de aula, ou seja, em 

reflexão-ação-reflexão de situações reais e não mais hipotetizadas, de forma que as 

teorias sejam a base para as discussões e norteadoras para as mudanças.  

 

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal 

modo concreto que quase se confunda com a prática. [...] quanto melhor faça 

essa operação tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior 

comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 

rigorosidade (FREIRE, 1993, p. 39). 
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CAPÍTULO 2  

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:   

ETAPAS, SEGMENTOS E MODALIDADES 

A Secretaria Municipal de Batatais seguindo a organização estabelecida pela 

LDB Lei 9394/96 (BRASIL, 1996a) e a proposta pela BNCC, organiza a sua rede de 

ensino conforme apresentado nas imagens abaixo: 
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2. 1 - A Educação Infantil e suas fases 

 

A Educação Infantil caracterizada como a primeira etapa da Educação Básica e 

divide-se em três faixas etárias, sendo a fase I bebês (zero a 1 ano e 6 meses), a fase II 

crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e a fase III crianças 

pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). Os bebês e as crianças bem pequenas constituem 

a fase “creche”, e as crianças pequenas fazem parte da fase “pré-escola”.  

A BNCC estabelece dois eixos estruturantes para o trabalho pedagógico, as 

interações e as brincadeiras. Estes eixos estruturantes devem permear todas as práticas 

pedagógicas realizadas pela escola na Educação Infantil. Devem funcionar como fio 

condutor para a estruturação de quaisquer atividades cotidianas e realizações 

pedagógicas a serem feitas com as crianças de creche e pré-escola.  

Tanto para a creche, quanto para a pré-escola a BNCC estabelece seis direitos 

de aprendizagem, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 

conhecer-se. Além dos direitos de aprendizagem a BNCC apresenta cinco campos de 

experiências:  

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gestos e movimentos 

 Traços, sons, cores e formas 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação  

 Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações.  

  

A tônica dessa organização é que os direitos de aprendizagem, os campos de 

experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento caminhem ao lado dos 

eixos estruturantes da educação infantil: as interações e brincadeiras, para que assim 

ocorra o desenvolvimento das crianças por meio de atividades intencionais vivenciadas 

no cotidiano e nas propostas pedagógicas que contemplem os eixos condutores como fio 

norteador do trabalho.  
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2.2 - O Ensino Fundamental e suas fases 

 

O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica, apresentando 

nove anos de duração e divisão entre anos iniciais (fase I) e anos finais (fase II). Desse 

modo, crianças e adolescentes compõem a segunda etapa da Educação Básica.  

O segmento Ensino Fundamental - Anos Iniciais tem como princípio a 

valorização de situações lúdicas de aprendizagem, de modo que estas sejam articuladas 

com as experiências vivenciadas pelos estudantes na Educação Infantil.  

A progressiva sistematização dessas experiências e o desenvolvimento do aluno 

preveem novas formas de relação com o mundo, criando por meio destas, a 

possibilidade de os alunos formularem hipóteses, bem como testá-las, refutá-las e 

elaborar conclusões. Deste modo, o aluno passa a desenvolver uma postura ativa frente 

ao seu desenvolvimento e seu aprendizado (BNCC, 2017). 

Além disso, conforme menciona o próprio documento, nesta fase, as crianças 

estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que podem 

refletir em seus processos posteriores, bem como nas relações que este aluno estabelece 

para com o meio e para com o próximo. 

É importante sublinhar que também nessa fase ampliam-se as experiências que 

levam em conta o desenvolvimento da oralidade, bem como de processos de percepção, 

compreensão e representação. Sendo assim, a BNCC menciona que essa faixa etária 

apresenta demandas de um ambiente escolar que seja organizado em torno de interesses 

manifestos pelas crianças, para que elas possam ampliar a compreensão que elas 

apresentam sobre o mundo ao redor.  

Deste modo, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das 

aprendizagens anteriores e ampliação das práticas de linguagens, de modo que 

sejam ampliadas a autonomia intelectual, a compreensão de normas e interesses da vida 

social, o que dá a oportunidade do aluno a lidar com sistemas mais amplos.   

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve estar 

focada na alfabetização das crianças, de modo que o aluno tenha total apropriação do 

sistema de escrita alfabética, para que possa, posteriormente, desenvolver outras 

práticas de leitura e de escrita, bem como outras práticas de letramento.  

Portanto, vale mencionar que os “anos iniciais do Ensino Fundamental deve 

assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases 
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do Ensino Fundamental”, a fim de que ocorra maior integração entre elas, pois, 

segundo afirma a Base, essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na 

estrutura educacional.  

É necessário que ocorra adaptações e articulações no processo de transição entre 

o Ensino Fundamental - Anos Iniciais e o Ensino Fundamental - Anos Finais, de modo 

que os alunos se sintam apoiados e evitem uma possível ruptura no processo de 

aprendizagem. 

Nos Anos Finais, os estudantes se deparam com desafios que contemplam maior 

complexidade, tendo em vista a necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de 

organização de conhecimentos relacionados às diferentes áreas. Nessa fase é necessário 

que se trabalhe atividades que fortaleçam a autonomia dos adolescentes, de modo que 

lhes seja possibilitadas condições para que estes interajam com diferentes fontes de 

conhecimento e informação.  

Levando em consideração a faixa etária destes estudantes, que estão entre a 

infância e a adolescência, é importante considerar que eles estão passando por diversas 

modificações biológicas em seus corpos, bem como por mudanças psicológicas, sociais 

e emocionais. Tendo como fio norteador a BNCC, é possível dizer que nesta fase da 

vida o indivíduo descobre-se como sujeito que está em desenvolvimento, com 

características pessoais, identitárias, marcos culturais próprios, que devem ser levados 

em conta e não excluídos pela escola a qual pertence.  

Por outro lado, essa característica demanda da escola práticas que sejam 

diferenciadas e que não excluam as diversidades destes alunos e fortaleçam a inserção 

social desses alunos com o meio. É fundamental, também, olhar para a realidade digital, 

intimamente ligada ao mundo globalizado em que se vive, e que está intrinsecamente 

presente na vida dos adolescentes em quase todos os momentos de suas vidas.  

Embora o conceito de “tecnologia” possa parecer subjetivo, a cultura digital tem 

promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Os jovens 

têm se colocado, cada vez mais, em uma posição de protagonistas dessa nova era 

tecnológica, por meio de uma constante interação multimidiática e multimodal. É 

necessário ressaltar que, é por meio dessas tecnologias, e em específico por meio dessas 

interações multimidiáticas que esses jovens se posicionam como sujeitos na sociedade 

contemporânea e assumem um novo papel na sociedade: não apenas consumidores 

destes produtos, mas construtores da cultura contemporânea (BNCC, 2017). 
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Por outro lado, há o risco de que essa nova cultura contemporânea, o acúmulo e 

a rapidez com que as informações circulam e modificam-se recaia sobre a efemeridade 

das coisas, de modo que os adolescentes apresentam uma tendência e valorizarem o 

imediatismo.  

Portanto, percebe-se a necessidade de uma realidade que insira e integre esses 

jovens à sociedade que pertencem, fazendo com que se sintam parte integrante dela, 

sendo porta voz daquilo que pensam e consideram e que as informações sejam usadas 

para construir e alicerçar os conhecimentos historicamente construídos de forma crítica 

e reflexiva. 

Deste modo, eles poderão expressar suas ideias, respeitar as pessoas com que 

convivem e principalmente irão aprender a necessidade de conviver de um modo 

saudável, em que o respeito esteja, sobretudo presente, nas mais diversas práticas.  

O papel do professor se faz essencial nesse caminho, visto que por muitas vezes 

ele conduzirá este aluno a pensar, refletir ao expor seu ponto de vista e opiniões de uma 

maneira saudável e respeitosa sobre o mundo em que vivem. Constituindo-se como 

sujeito, respeitando as diferenças culturais e históricas e principalmente, fazendo parte 

de uma realidade que não o exclui, mas, considera seus anseios, ideias e ponderações de 

adolescente.  Esse é um dos grandes desafios da educação municipal. 

   

2.3 - A modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA na rede municipal 

A proposta de Educação de Jovens e Adultos no município reflete os ideais 

apresentados por Paulo Freire, pois busca além de oferecer oportunidade de 

escolarização a uma população que não teve acesso a esse direto na idade certa 

contribuir para a formação de um cidadãos mais participativo, críticos e conhecedores 

do seu papel fundamental no contexto em que vivem.  

Primamos por práticas educacionais onde o conhecimento seja objeto de 

transformação pessoal e não de acúmulo de informações. 

Entendemos a educação como nos apresenta Freire (1989) como um direito e 

uma necessidade humana capaz de emancipar, libertar e humanizar, onde o diálogo seja 

a estratégia central. 

Quanto ao disciplinamento legal que a Educação de Jovens e Adultos recebe na 

LDB lei 9394/96 destaca-se no art. 37 que: 
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 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. 

 § 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. 

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, 1996a). 

 

Na rede municipal de ensino a Educação de Jovens e Adultos é organizada para 

o atendimento à alfabetização, com duração de 02 anos e aos anos finais do Ensino 

Fundamental com duração de 4 a anos 

Ademais, é válido mencionar os possíveis desafios no trabalho com a EJA como 

o desafio de pensar em como aproximar os jovens, adultos e idosos de uma realidade 

escolar que, na maioria das vezes eles estão distantes há muito tempo. 

 Pensar, então, em um modo de aproximá-los dessa realidade pode ser 

desafiador, visto que, na maioria vezes esses estudantes trabalham e procuram a EJA, 

tendo como expectativa, melhores propostas e campo de emprego.  

Sendo assim, é possível afirmar que a EJA aparece como uma tentativa de 

reparação de uma realidade, justamente por não ter possibilitado que, muitas pessoas 

tivessem acesso à Educação e escolarização.  

Nos colocamos na posição de ir além dessa realidade e em sentido mais amplo, 

consideramos essencial que a EJA valorize a relação entre a educação formal e não 

formal, pois entendemos que a escola não é o único local onde há veiculação de 

conhecimento, mas sim, um lugar permeado por relações entre conhecimento, pessoas, 

valores, concepções e vivências diferenciadas, que coloca o currículo a favor da 

emancipação dos sujeitos e a educação como um ato político comprometido com a 

cidadania e com a formação crítica. 

 

2.4 - O Trabalho com Projetos na Educação Básica 

Na Rede Municipal de Batatais o cumprimento das Leis abaixo descritas ocorre 

por meio de projetos interdisciplinares associados aos conteúdos curriculares. As ações 

são diversificadas e contemplam a realidade de cada unidade escolar.  
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São eles: 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a Educação Ambiental e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 2
o
 A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito 

Brasileiro. 

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas 

de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com 

conteúdo programático sobre segurança de trânsito; 

II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de 

formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; 

Lei nº 11.645 de 10 março de 2008, inclui no currículo oficial da rede de ensino 

a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro Brasileira e Indígena. 

Art. 26 A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

§ 1
o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a 

partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2
o
  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 

Portaria Interministerial nº 1.010 de 08 de maio de 2000 institui as diretrizes 

para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, 

fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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Art. 3º  Definir a promoção da alimentação saudável nas escolas  com base nos 

seguintes eixos prioritários: 

I - ações de educação alimentar e nutricional, considerando os hábitos 

alimentares como expressão de manifestações culturais regionais e nacionais; 

II - estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com 

os alunos e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada na escola; 

III - estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos 

locais de produção e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente escolar; 

IV - restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de 

alimentos e preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar 

livre e sal e incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras; e 

V - monitoramento da situação nutricional dos escolares. 

As ações educacionais que abrangem a concretização dos projetos perpassam os 

objetos de conhecimento durante o período letivo, ao longo da Educação Básica. 
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CAPÍTULO 3  

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A escola precisa avaliar o aluno na sua integridade, 

no amplo espectro de suas competências, e não 

apenas naquele estrito campo dos saberes escolares.       

    Celso Antunes 

 

  

A instituição escolar em toda sua amplitude e abrangência representa um espaço 

privilegiado de vivências e experiências, um ambiente rico em estímulos 

epistemológicos e, sobretudo, um espaço de interação. É com esse entendimento que a 

avaliação deve ser pensada na rede municipal de educação. 

Ao dimensionar o sentido da avaliação, consequentemente a abrangência desse 

processo deve ser analisado de diferentes perspectivas. Para tanto, o processo de 

avaliação do processo educacional na rede municipal de ensino envolverá três 

dimensões, já apresentadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(Brasil, 2013). 

I - a avaliação da aprendizagem 

II - a avaliação institucional  

III – avaliação de redes  

A articulação dessas dimensões deve nortear o projeto político pedagógico da 

escola e a relação que se estabelece entre a comunidade escolar e o conhecimento.  

De acordo com as DCNEB (BRASIL, 2013):  

Art. 47. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que 

norteia a relação professor-estudante-conhecimento [...] liga-se à aprendizagem, aponta 

para uma avaliação global, que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o 

desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, social, 

intelectual [...] Tem, como referência, o conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de 

modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a Educação Básica. 
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Art. 52. A avaliação institucional interna [...] leva em consideração o conjunto 

de objetivos e metas a serem concretizados, mediante ação dos diversos segmentos da 

comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a 

missão da escola, além de clareza quanto ao que seja qualidade social da aprendizagem 

e da escola.  

Art. 53. A avaliação institucional externa, promovida pelos órgãos superiores 

dos sistemas educacionais, tais como SAEB, prova Brasil, SARESP, ENEM [...] 

sinalizam se a escola atende os princípios de qualidade previstos na lei. 

Na rede municipal a avaliação assume o caráter orientador das leis e diretrizes e 

reforça o caráter formativo desse processo. 

 

3. 1 - Avaliação da Aprendizagem na rede municipal 

A avaliação da aprendizagem nas escolas municipais tem a intenção de 

promover uma educação de excelência ao ser norteadora das práticas de sala de aula e 

ao (re) direcionar a gestão da aprendizagem. 

Dados estatísticos recentes apontam que 50% da população brasileira detém 

apenas 12% da riqueza do país e que dos cinco milhões de estudantes que ingressam no 

Ensino Fundamental apenas um milhão conclui o ensino superior. 

Transformar essa realidade é tarefa dos educadores mediante um ensino com 

qualidade satisfatória, capaz de suprimir a exclusão decorrente de reprovações 

excessivas e das exclusões pelo não aprender. 

Suprimir as reprovações não significa promover os estudantes sem que tenham 

aprendido, mas ensinar para que todos aprendam satisfatoriamente. O primeiro ponto no 

ato de educar é o acolhimento. O educador deve ser parceiro do educando. 

Sendo assim, não deve atuar com base no senso crítico, ou seja, com base no que 

as ciências da educação apresentam com relação à constituição do ser humano, seu 

modo de agir e seu momento sociocultural.  

Avaliar é diferente de examinar. Exames destinam-se a uma prática seletiva de 

avaliação, comumente usado para classificar os alunos, o que reflete uma prática 

autoritária, em desacordo com o atual momento educacional. 

Para que a avaliação seja inclusiva, é, também, papel dos educadores ser 

avaliador dos resultados de suas ações e o gestor. O ato de avaliar corresponde muito 

mais à investigação do que à classificação, como acrescenta Antunes (2007) ao afirmar 
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que o ensino somente tem sentido quando explora a aprendizagem, quando o educando 

é capaz de construir significados e atribuir sentidos ao conteúdo. 

A interpretação dos resultados obtidos, a análise dos elementos que dificultam a 

aprendizagem do aluno e o diálogo entre esses dados, devem ser utilizados para 

identificar dificuldades e necessidades que caracterizam uma avaliação diagnóstica e 

apontam para a necessidade de intervenção e retomada.  

Se o diálogo entre o professor e o aluno é aberto, a distância é diminuída, assim 

como quando o relacionamento interpessoal é facilitado, a consequência é a melhoria da 

aprendizagem. Nessa interação, opiniões são expressas, conhecimentos são assimilados 

e valores são vinculados de forma mais efetiva. 

A escola deve ser capaz de adaptar seu planejamento às situações diversas desse 

espaço, auxiliar os alunos a perceberem a relação entre os conteúdos, variar a 

composição dos grupos de estudo, respeitar as diferentes opiniões, buscar soluções 

conjuntas para os problemas, expressar satisfação pelos esforços dos alunos e, 

principalmente que manifestem suas opiniões, transformando-se em indivíduos críticos. 

 Esta nova forma de avaliação e atuação é motivadora para educadores e alunos, 

pois indica o caminho já percorrido e até aonde se pode chegar, aponta possibilidades, 

propicia a auto compreensão no que se refere ao modo de ser, às suas habilidades para a 

profissão, seus métodos, seus recursos didáticos. Isso traz ganhos para o sistema de 

ensino.  

                            

O professor precisa dispor de múltiplos recursos para perceber o aluno no seu 

todo, muitas vezes a maneira como ele pergunta é um indício muito mais 

claro do saber do aluno, do que a resposta que ele pode colocar no papel. 

Qual é seu envolvimento com as aulas? Qual o seu envolvimento com o 

conteúdo?  Como ele aplica na sua vida cotidiana aquele conteúdo que 

assumiu? Tudo isso deve ser observado (ANTUNES, 2007, p. 48). 

 

A avaliação da aprendizagem é uma aresta do processo. Temos também a 

avaliação institucional como um instrumento de gestão que permite, por meio da 

reflexão coletiva, identificar os principais avanços e dificuldades da unidade escolar, 

criando a partir disso, condição para se definir estratégias conjuntas que possam 

promover a melhoria dos processos educacionais, o que, consequentemente, impacta na 

qualidade da educação oferecida.  

 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

48 

 

3.2 - Avaliação Institucional  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIl, 

2013) a Avaliação Institucional interna no ambiente educacional deve fazer parte do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas e detalhada no plano de gestão.   

 

Art. 52. A avaliação institucional interna deve ser prevista no projeto 

político pedagógico e detalhada no plano de gestão, realizada 

anualmente, levando em consideração as orientações contidas na 

regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e metas a 

serem concretizados, mediante ação dos diversos segmentos da 

comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores 

compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto ao que 

seja qualidade social da aprendizagem e da escola (BRASIL, 2013, p. 

17). 

 

Na Rede Municipal de Educação de Batatais a avaliação institucional está 

prevista na Lei 3387 de 23 de junho de 2015 (BATATAIS, 2015a) que define entre as 

suas estratégias aperfeiçoar o processo contínuo de autoavaliação, entre os pares da 

comunidade escolar das escolas de Educação Infantil, por meio da constituição de 

instrumentos que orientem as dimensões a serem fortalecidas, visando à melhoria 

contínua da qualidade educacional. 

A partir de 2016, a Secretaria Municipal de Educação passou a desenvolver um 

modelo de avaliação institucional aplicado nas escolas e creches municipais. A 

avaliação foi organizada de forma a abranger as seguintes dimensões: 

o Os resultados educacionais; 

o A gestão participativa; 

o Os processos pedagógicos; 

o A gestão de pessoas e a organização de serviços de apoio; 

o Recursos físicos e financeiros. 

 

Para entender e desenvolver cada uma das dimensões é elaborado uma série de 

questões, que implicam no levantamento de dados, verificação de indicadores internos e 

externos, bem como de análise das práticas e ações de cada sujeito, envolvido no 

processo pedagógico. 
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 Os resultados dessa avaliação passam, então, a subsidiar o planejamento das 

unidades escolares e os planos de ação, com a finalidade de superar as principais 

dificuldades sinalizadas. 

 

[...] com a avaliação institucional, o que se espera, portanto, é que o 

coletivo da escola localize seus problemas, suas contradições; reflita 

sobre eles e estruture situações de melhoria ou superação, 

demandando condições do poder público, mas, ao mesmo tempo, 

comprometendo-se com melhorias concretas na escola (FREITAS, 

2007, p. 978). 

 

Nesse sentido, é que Freitas (2007) defende a importância da avaliação 

institucional para o que denomina qualidade negociada, ou seja, um processo que 

envolve a comunidade escolar com vistas a negociar níveis adequados de 

aprimoramento, a partir dos problemas concretos identificados no espaço escolar.  

Assim, a avaliação institucional torna-se um valoroso instrumento para que cada 

unidade possa decidir coletivamente suas prioridades e estratégias para melhoria da 

qualidade educacional, ao mesmo tempo que, propicia a responsabilização de cada 

sujeito pela efetividade das ações e dos resultados. 

 

3.3 - Avaliação das redes de Educação Básica (avaliações externas) 

 

Outra vertente do ciclo avaliativo são as avaliações externas, apresentadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), da seguinte 

forma: 

 

A avaliação de redes de Educação Básica ocorre periodicamente, é 

realizada por órgãos externos à escola e engloba os resultados da 

avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação 

sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente 

para continuar funcionando como está (BRASIL, 2013). 
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 Também denominadas de avaliação de larga escala, o resultados dessas 

avaliações são utilizados para elaboração de políticas públicas, aplicadas aos sistemas 

de ensino, a fim de redirecionar ações que recaiam sobre a melhoria da qualidade da 

educação oferecida. 

A partir da análise dos resultados dessas avaliações, o município se organiza a 

fim de desenvolver estratégias para o enfrentamento dos problemas que estejam 

afetando o desempenho dos estudantes, atendendo assim a principal função dessas 

avaliações, qual sejam, orientar a aplicabilidade das políticas educacionais, incidindo na 

rede como um todo, subsidiar a gestão das escolas e impactar as práticas em sala de 

aula. 

É fundamental o transfer e o entendimento dos dados oriundos desses resultados 

para a realidade escolar, a fim de que os profissionais da escola estabeleçam relações 

entre os indicadores educacionais obtidos nas avaliações externas e o desempenho 

apresentado pelos estudantes no processo de ensino aprendizagem, ou seja, nas 

avaliações realizadas pelos professores no cotidiano da sala de aula. 

Na rede municipal de educação do município verifica-se um avanço constante 

nas escolas municipais no que se refere aos anos iniciais (4.ªsérie/5.ºano), superando a 

meta projetada, porém, o mesmo não acontece nos anos finais (8.ªsérie/9.ºano) que 

ainda não atingiram a meta.  

 

A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos e da qualidade da 

educação obriga os sistemas de ensino a incrementarem os dispositivos da 

carreira e as condições para o exercício e a valorização do magistério e dos 

demais profissionais da educação, bem como oferecerem os recursos e apoios 

que demandam as escolas e seus profissionais para melhorar em suas 

atuações. Obriga também as escolas a uma apreciação mais ampla das 

oportunidades educativas por elas oferecidas aos alunos, reforçando a sua 

responsabilidade para propiciar renovadas oportunidades e incentivos aos 

alunos que necessitem (BRASIL, 2013, p. 124). 

 

 

Atualmente, o MEC em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP), realiza a cada dois anos as avaliações externas dos alunos 

matriculados nos anos iniciais (4.ªsérie/5.ºano) e anos finais (8.ªsérie/9.ºano) no intuito 

de observar e analisar o avanço na qualidade de educação e apresentar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

O IDEB é calculado a partir dos índices de fluxo e de proficiência dos alunos nas 

áreas de conhecimento em Língua Portuguesa e Matemática. Não avalia, portanto, 
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outras disciplinas que fazem parte do currículo, nem outras dimensões também 

essenciais na preparação dos jovens para a vida adulta. 

A Rede Municipal de Batatais entende as avaliações externas de desempenho de 

seus alunos como insumo para a tomada de decisão no que se refere a traçar 

diagnósticos e criar estratégias de enfrentamento de problemas que afetam o 

aprendizado de seus alunos.  

Para tanto, criou uma avaliação externa própria na intenção de expandir essa 

discussão e aperfeiçoar os mecanismos de diagnóstico da rede, denominado SIEM. 

 

3.4 - Simulado Interno de Educação Municipal – SIEM 

 

O importante não ‘é fazer como se’ cada um houvesse aprendido, mas 

permitir a cada um aprender.  

Perrenoud 

  

A Secretaria Municipal de Educação, no ano de 2007, implementou uma 

avaliação externa própria, o Simulado Interno da Educação Municipal (SIEM), sendo 

um dos objetivos  aproximar os alunos das avaliações externas (SAEB - PROVA 

BRASIL – ANA) reconhecendo a importância crescente da avaliação como instrumento 

indispensável para formular políticas públicas coerentes e eficazes na área da educação, 

além de funcionar como um diagnóstico e uma avaliação de processo, realizada ao final 

do primeiro semestre do ano letivo, visando realinhar os caminhos para o segundo 

semestre do ano letivo. 

O objetivo principal do SIEM é produzir informações sistematizadas na escola 

em relação à Rede referindo-se ao desempenho dos alunos, o que possibilita mais 

espaço para discussão e reflexão do processo de ensino e aprendizagem. 

Pretende-se que as informações apresentadas auxiliem os profissionais das 

escolas a compreendem quais são as aquisições dos alunos sobre a língua escrita, 

raciocínio matemático e quais habilidades deverão ser revistas ou aperfeiçoadas no 

período escolar, para que avancem na aprendizagem.  

Tais índices são importantes instrumentos de monitoramento do ensino, pois 

subsidiam a tomada de decisão, reorientando o trabalho pedagógico, em termos de 

demandas de capacitação e de elaboração de planos e estratégias de ação, com vistas a 

melhorar as práticas pedagógicas em cada unidade escolar. 
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A elaboração do SIEM é feita pelos coordenadores pedagógicos das escolas, 

pelas coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação, contando ainda com a 

colaboração dos professores de rede municipal e baseando-se no Currículo da Rede 

Municipal de Educação, na Matriz de Referência do SIEM, na matriz de referência da 

ANA e na Prova Brasil. 

As provas são compostas por questões objetivas e redação e abordam as 

habilidades esperadas em cada ano escolar até o meio do ano letivo. 

Utilizada de forma transparente e participativa possibilita ao aluno reconhecer 

suas necessidades, desenvolver a consciência de sua situação escolar e orientar seus 

esforços na direção dos critérios de exigência da escola e da Rede Municipal de Ensino. 

A realização dessa avaliação, como a proposta no município, traz benefícios para 

todos os envolvidos no processo educativo, tais como: 

Permite aos alunos ter suas necessidades melhor atendidas mediante o 

diagnóstico realizado e, assim, espera-se que o seu processo de aprendizagem aconteça 

satisfatoriamente; 

Oferece aos professores mais uma ferramenta de identificação das dificuldades 

de seus alunos, possibilitando a reorientação do que ensinar e de como ensinar; 

Possibilita aos gestores fazer escolhas mais fundamentadas para atingirem seus 

objetivos, pois terão em mãos elementos para o planejamento curricular e para subsidiar 

a formação continuada dos professores. 
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CAPÍTULO 4 

DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

4.1 - PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

4.1.1 - Concepção de infância, de criança e de desenvolvimento Infantil 

 

Muitas são as acerca da concepção de criança, infância e desenvolvimento 

infantil na atualidade, em função das modificações ocorridas na sociedade no que diz 

respeito às formas de compreender o papel da criança no mundo atual.  

A realidade mostra que a criança de hoje vive um momento fecundo 

comparando-se a forma como essa era concebida no início dos séculos. Não obstante, 

não se pode afirmar que tal mudança representa sempre progresso, pois, apesar dos 

avanços em termos de inclusão da criança na sociedade, muito ainda precisa ser feito 

para que seus direitos sejam garantidos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394/96 (BRASIL, 1996a) 

estabelece, em seu Art. 29 o seguinte preceito para a Educação Infantil como direitos da 

criança: 

 

Art. 29.  A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 

1996a). 
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O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é um documento que 

tem como função principal orientar a elaboração de programas e políticas voltadas a 

Educação Infantil no sentido de promover e ampliar os direitos dessa população 

(BRASIL, 1998a). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) 

afirma que a criança é sujeito histórico, potente e de direitos. Neste sentido, acredita-se 

que as escolas de Educação Infantil devem cumprir sua função sociopolítica e 

pedagógica tendo por base esta determinação. 

Ainda com base nesta resolução, cada criança é apresentada como um sujeito 

que possui personalidade própria, interesses e gostos particulares que conferem a ela 

individualidade, transformando-a em um ser “único” entre seus pares. 

Para tanto, atender direitos tão plurais é preciso estabelecer princípios, aqui já 

delineados pelos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998a). São eles: 

 O respeito à dignidade e aos direitos dessas crianças, consideradas nas suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.;  

 o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil;  

 o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação 

social, ao pensamento, à ética e à estética;  

 a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;  

 o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade  

É possível encontrar ainda, no documento citado acima, uma concepção de 

criança enquanto sujeito social e histórico que faz parte de uma organização familiar 

que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado 

momento histórico”. 

Em relação à concepção de infância neste documento, ela está vinculada “à 

diversidade existente entre as crianças no que diz respeito às suas condições sociais, que 

diferem umas das outras, principalmente em relação às classes pertencentes” (LISBOA, 

2012, p. 27). 
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Com a publicação das  Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(BRASIL, 2009) o destaque recai sobre  o desenvolvimento da criança de forma integral 

sem anteceder sua escolarização no sentido para alfabetização. Neste caso, as 

instituições de Educação Infantil devem funcionar segundo as leis e normas 

educacionais vigentes.  

 

4.1.2 - A busca pelo protagonismo infantil  

Ao entendermos que a criança deve ser o centro do planejamento curricular 

objetivamos que esse documento oriente e embase teoricamente as práticas 

pedagógicas, a fim de que se alcance o protagonismo das crianças na educação infantil. 

Considerando os documentos, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996a), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 

2013) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), como sustentação teórica 

para o nosso documento, concebemos a criança como um sujeito histórico, social e de 

direitos. Tais documentos definem, ainda, que a educação tem como finalidade o 

desenvolvimento integral: físico, intelectual, psicológico e social, complementando a 

ação da família e comunidade. 

Aos educadores cabe a tarefa de considerar as crianças protagonistas dos 

processos de aprendizagem, ou seja, eles precisam reconhecê-las como “atores 

principais” desses processos. Para isso, faz-se necessário o respeito à criança, a 

responsabilidade do adulto e o diálogo/interlocução que se estabelecerá de diferentes 

formas, não somente pela fala. 

O educador tem um papel fundamental no desenvolvimento do protagonismo 

infantil, pois: 

 

Ao participar com a criança da grande aventura de construção de 

conhecimentos, deve considerá-la um ser ativo, dona de uma forma própria 

de ver o mundo e a si mesma. Para tanto ele deve perceber cada criança, 

identificando seus objetivos, sua forma de aprender e de participar nas 

interações e brincadeiras com as outras crianças. Com isso ele cria condições 

para interagir com ela adequadamente, ou seja, sendo seu parceiro nas 

situações: observando-a, apoiando-a, perguntando-lhe, respondendo-lhe, 

escutando-a, incentivando lhe, explicando-lhe, entregando-lhe objetos, 

pegando-a no colo ou rindo com ela (OLIVEIRA et al., 2013, p. 83). 
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Deste modo, o educador tem a difícil e sensível tarefa de cuidar dessa 

organização mediadora das relações da criança para que ela e com os demais, a partir de 

suas experiências, na construção dos seus conhecimentos.  

 

A transmissão e a reelaboração de conhecimentos socialmente significativos 

e contextualmente relevantes para as novas gerações estão presentes nos 

modos dos adultos de organizar e estruturar as práticas pedagógicas 

considerando as singularidades dos bebês e das crianças pequenas, bem como 

as diversidades culturais, sociais, etárias e políticas de cada grupo. Tal 

definição reconhece tanto a intencionalidade da prática pedagógica na 

organização dos espaços, tempos, materiais, relações sociais, na seleção de 

experiências de aprendizagem quanto, e principalmente, no protagonismo de 

cada e toda criança nessa organização e seleção, em vez de ser um processo 

de ensino centrado em decisões apenas dos adultos (BRASIL, 2013, p. 23). 

  

Os adultos, então, que ocupam o lugar de educadores devem conceber que as 

brincadeiras aconteceriam para o aprendizado do conhecimento acumulado até hoje sem 

a sua atenção. “Não basta deixar a criança em qualquer ambiente e acreditar que ela 

extrairá dele boas experiências para o seu desenvolvimento” (OLIVEIRA, et al., 2013, 

p. 102).  

No entanto, não é por ser o mediador das relações entre a criança e o meio que o 

educador deve se colocar como centro do processo de ensino-aprendizagem. Faz-se 

necessária uma prática pedagógica que parta de uma intencionalidade e principalmente 

que promova o protagonismo de cada criança. O professor torna, nesta perspectiva, um 

facilitador de situações de aprendizagem. 

O educador assume a intencionalidade no ato educativo, mas divide com a 

criança a construção de cada situação.  

Uma abordagem pedagógica voltada para a criança como protagonista na 

construção do seu conhecimento exige um educador mais atento à organização dos 

espaços, às ações desse pequeno aprendiz, ao desenvolvimento de valores éticos e 

especialmente à estratégias que contemplem esse novo olhar da educação. Uma 

educação voltada para a construção e (re) construção de professor e aluno, uma 

educação que valoriza o “compartilhar” de saberes. 

 

4.1.3 - O cuidar e o ensinar na Educação Infantil 

O trabalho com crianças pequenas deve ter como princípio conhecer seus 

interesses e necessidades. Para isso, é necessário saber sobre sua história, seu ambiente 

familiar, a fase de desenvolvimento em que se encontra. Assim, seremos capazes de 
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compreender as reais possibilidades das crianças, lembrando que, para elas, a fase 

inicial é a porta de entrada para uma vida social. 

 

Cuidar e educar significa compreender que o espaço/tempo em que a criança 

vive exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de 

proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e 

responsabilidade (Revista Pedagogia ao Pé-da-Letra, 2013). 

 

O cuidar e o educar na educação infantil envolvem, não só o ato de cuidar do 

corpo nas suas necessidades biológicas, mas uma dimensão maior, a afetividade, que 

gera segurança, apoio emocional, incentivo e um grande envolvimento do educador. 

 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, 

que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes 

sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado 

também precisam seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir 

os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o 

desenvolvimento das capacidades humanas, são necessários que as atitudes e 

procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos sobre 

desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em 

conta diferentes realidades sócio-culturais (BRASIL, 1998a, p. 25). 

 

 

O educar deve oportunizar momentos, espaços e valores de diversas formas, 

favorecendo o despertar do potencial da criança através da troca de opiniões e favorecer 

um aprendizado com real significativo. Segundo Vygotsky (1991) o aluno aprende pela 

interação com o outro e de acordo com sua maturação e estímulos (experiências) 

apresentados. 

O cuidar e o educar caminham juntos para que o educando se desenvolva com 

segurança mediante a internalização de  valores e transformação integral, oferecendo-

lhe, dessa forma, a capacidade de posicionar-se frente sua própria conduta. Através da 

fala o educando interioriza as orientações de maneira progressiva, mas não se torna com 

isso um ser passivo, mas um ser ativo que se apropria do social de modo particular, 

transformando-se em ser crítico e agente transformador de si mesmo. Portanto, cabe ao 

educador ensinar e aprender cuidando, tendo como meta a valorização indissociável 

tanto do cuidar como do educar no trabalho realizado. 

Na educação infantil preconiza-se que o aprendizado aconteça através de 

brincadeiras e interações para uma melhor contribuição no desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal: ser; estar; aceitar; confiar – através do 

conhecimento mais amplo da realidade social e cultural para desenvolvimento das 
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potencialidades corporais, afetivas emocionais estéticas e éticas para a formação de 

educandos felizes e saudáveis. 

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a 

desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si 

próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos 

específicos (BRASIL, 1998a). 

 

Encontramos na BNCC, a teoria sociointeracionaista (VYGOTSKY, 1991) 

como postulado para o desenvolvimento infantil. Entende-se que é por meio do 

conviver, do brincar, do participar, do explorar, do expressar-se e do conhecer-se, 

direitos de aprendizagem presentes também nos campos de experiências previstos no 

trabalho para a Educação Infantil. Por meio dos campos de experiências as crianças são 

ensinadas e incentivadas a interagir com pares e adultos, de modo que se constituam 

como indivíduos no seu meio de convívio.  

Para tanto, é preciso estar atento ao aluno. É através dessa observação de gestos 

corporais e da fala da criança, que pode e deve promover estímulos para participação 

em produções artísticas, despertando maior criatividade e sensibilidade na criação e 

ampliação de suas vivências. Deve ainda valorizar suas experiências sociais para 

construir a autonomia, senso de cuidado, valorizar sua própria identidade, respeitar as 

diferenças entre os pares e o ser solidário. 

Enfim, cuidar e educar são compromissos numa perspectiva do desenvolvimento 

humano, crítico e criador de sua própria história. 

 

4.1.4 - O perfil do educador da Educação Infantil 

A definição legal do profissional que atua em creches já é definida pela LDBEN 

(BRASIL, 1996) e abrange a formação em nível superior (Pedagogia), admitindo-se 

como formação mínima, a obtida em nível médio na modalidade Normal.  

 Obrigatoriamente, os cursos de Pedagogia, coerentemente com suas Diretrizes 

Curriculares (BRASIL, 2006), devem estruturar propostas curriculares que incluam 

componentes voltados para a formação docente na Educação Infantil, pois é preciso dar 

conteúdo ao que se entende por docência junto a bebês e demais crianças pequenas.  

As referências a esse respeito estão em construção e estão baseadas na ideia de 

que esse trabalho é uma atividade educacional, o que nos indica claramente que se 
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espera que o educador da Educação Infantil seja reconhecido como profissional docente, 

ao lado dos demais educadores da Educação Básica e Superior. 

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e 

monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que 

promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Para que isso aconteça se faz 

necessário dialogar com a família, debater com seus pares e buscar sempre as 

informações necessárias. 

Também na prática de educar, estão presentes as aprendizagens de diferentes 

conteúdos, procedimentos e técnicas e, bem como, aquelas relativas às atitudes, à 

compreensão de si, do outro e do mundo. Assim, pode-se concluir que para educar, é 

preciso ao mesmo tempo cuidar tanto da dimensão física quanto da social, da afetiva e 

da cultural. Mesmo porque quanto menor é a criança, mais sua experiência é vivida de 

forma global, fazendo interagir os diferentes aspectos que a constituem. 

Isso implica o desenvolvimento de ações fundamentadas em conhecimentos 

sobre a criança e seu meio, sobre a sociedade, sobre o papel das interações entre adultos 

e crianças, entre as crianças e entre estas e o ambiente natural e social, para o seu bem-

estar, desenvolvimento e participação na cultura. 

Esse entendimento é encontrado no Projeto Político Pedagógico da rede 

municipal de Batatais com as seguintes orientações: 

 

 Despertar na criança, sua imaginação, curiosidade e capacidades de crítica; 

conhecê-la, saber o que sente, ajudando-a assim a vencer suas dificuldades;  

 Escutá-la, responder suas perguntas;  

 Participar de suas alegrias, esforços e decepções;  

 Atendê-la da melhor forma possível; ser sincero, natural, amável e espontâneo.  

 Alimentá-la adequadamente; proporcionar cuidados adequados de higiene e 

saúde;  

 Assegurar que a estimulação esteja adequada ao seu desenvolvimento;  

 Ajudá-la a construir sua identidade, auto confiança, auto estima, na socialização 

e na importância da leitura e escrita. 

 

Não apenas o educador, mas também toda a equipe da escola responsável pela 

proposta pedagógica, especialmente coordenação e direção, devem coletivamente 

avaliar e preparar com cuidado os ambientes, os objetos e os brinquedos que favoreçam 
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a brincadeira, as interações e o desenvolvimento das múltiplas linguagens: visual, verbal 

(oral e escrita), corporal, enfim, uma infinidade de formas de estar e de compreender o 

mundo. 

 

4.2 - O FAZER PEDAGÓGICO E SUA ORGANIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

4.2.1 - A organização do currículo e o processo de ensino e aprendizagem na 

Educação Infantil  

Refletir sobre currículo na Educação Infantil ainda é uma tarefa bastante 

complexa, pois se trata de um tema de grande amplitude conceitual, dilemas teóricos, 

tensões políticas e disputas em seus campos de estudos, investigação e práticas.  

O currículo é o elemento central na constituição da proposta politico-pedagógico 

da escola, está atrelada a concepção de Educação e criança, propostas inicialmente neste 

documento e que tem como fundamentos teóricos a LDB, as DCNEI e a BNCC. 

As DCNEI destacam a necessidade de estruturar e organizar as ações educativas 

com qualidade, articulando-as com a valorização do papel dos educadores que atuam 

junto às crianças de 0 a 5 anos, os quais deverão construir uma proposta pedagógica que 

dê voz aos educandos e acolha a forma destes de (re) significarem o mundo e a si 

mesmos. O objetivo é a ampliação das experiências, conhecimentos e habilidades dos 

educandos, e reconhecendo as aprendizagens dos contextos externos ao escolar. 

O trabalho nas instituições de educação infantil deve seguir os princípios abaixo 

descritos: 

 

 ÉTICOS: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades; 

 POLÍTICOS: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática; 

 ESTÉTICOS: da sensibilidade à abordagem pedagógica voltada para a criança como 

protagonista na construção do seu conhecimento, da criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

 

(DCNEB, 2013) 
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Os eixos estruturantes destas práticas são as interações e as brincadeiras. 

Brincando a criança desenvolve a imaginação, fundamenta afetos, explora 

habilidades, na medida em que assume múltiplos papéis, fecunda 

competências cognitivas e interativas. É brincando que a criança elabora 

conflitos e ansiedades, demonstrando ativamente sofrimentos e angústias que 

não se sabe explicitar (ANTUNES, 2007, p.31) 

 

A BNCC garante os direitos à aprendizagem e desenvolvimento, considerando o 

educando em um papel ativo em seu contexto. 

A concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, 

conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria 

do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e 

social não deve ressaltar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 

desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, reitera a importância e 

necessidade de imprimir intencionalidade educativa as práticas pedagógicas na 

Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. 

 

4.2.2 - O trabalho com os projetos na Educação Infantil  

A criança aprende observando, participando e concluindo sobre sua própria 

experiência. Assim, ao trabalhar com projetos tem a oportunidade de estabelecer 

relações, escolher soluções e resolver problemas. Situações problematizadoras 

incentivam o espírito científico dos estudantes e propiciam descobertas, norteiam a 

compreensão da “teoria”, na “prática”.  

 É importante a inserção de projetos na Educação Infantil a partir de 

especificidade e singularidade de cada educando de cada Unidade Escolar, a fim de 

estimular o pensar crítico, a criatividade e o aspecto colaborativo das crianças.  

A sociedade constitui-se de diversidades, e ao trabalhar com os Projetos 

Escolares, é possível discutir temas como cultura do negro e do índio, dentre outros.  

Além dos temas serem cumpridos dentro dos parâmetros das leis, despertamos desde a 

Educação infantil, as questões como a igualdade e respeito às etnias. 

  

4.2.3 - Letramento em Linguagem 

Então, o corpo da mãe é como um livro poderíamos dizer, talvez o primeiro 

livro da criança... Sua mente, sua voz, seu colo são como as páginas que 

oferecem à criança a letra da vida, de sua vida (BRASIL, 2015). 
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O letramento oferece condições necessárias para as crianças se apropriarem e 

desenvolverem habilidades da leitura e da escrita em contexto social e cultural desde 

bebê, garantindo competências indispensáveis à plena inserção no universo infantil. 

Uma dessas competências é a de leitura de mundo, que permite que a criança no final da 

Educação Infantil consiga descobrir o princípio alfabético, sendo capaz de perceber que 

letras correspondem a sons e assim produzir textos com autoria, tendo o professor como 

escriba. 

Na Educação Infantil, a apropriação das práticas como a de linguagem oral e 

linguagem escrita, consideram que as crianças são seres de linguagem, e uma prática 

pedagógica pautada na apropriação da linguagem significa incorporar esses usos no 

planejamento pedagógico, nas atividades propostas e nas intervenções realizadas. 

Para Bakhtin (2003), a língua atravessa a vida e a vida é atravessada pela língua. 

Língua e vida são indissociáveis. O trabalho com as linguagens oral e escrita só tem 

sentido quando realizado com discursos reais e significativos. 

Sobre a leitura de mundo, a Educação Infantil tem importantes funções, entre 

elas, ampliar as experiências das crianças, dar-lhes oportunidades para falar, observar, 

imaginar, ouvir e registrar a ciência, a arte e a vida, de forma unificada. 

As crianças contemporâneas estão expostas a inúmeros textos, imagens, mídias 

digitais, que têm provocado formas de ler específicas, exigindo leituras simultâneas de 

imagens, ícones, letras e sons. Os desenhos animados, filmes, propagandas, jingles, 

estão associados à música, ao movimento, a falas, a sequências narrativas e aos enredos. 

A complexidade é grande, e as crianças respondem à sua maneira a tudo que participam, 

ampliando a formação de conceitos e as experiências com o universo simbólico. 

Lev Vygotsky (2000), afirma que embora as crianças consigam operar 

espontaneamente com uma série de palavras, elas não têm consciência da sua definição. 

Nesse sentido, entendemos que cabe aos educadores, organizar um contexto em que as 

crianças possam falar sobre os jogos, desenhos, filmes que acessam e como acessam, 

tecer comentários sobre eles, suas regras e formas de jogar, assistir e jogar juntos, 

dramatizar e desenhar depois, enfim, criar um ambiente em que seja possível pensar 

sobre o que fazem de forma espontânea ao usarem os diferentes suportes. A imersão no 

universo simbólico vai formando o leitor. 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

63 

 

Sobre o texto escrito, o leitor vai sendo formado observando e participando de 

situações diversas de leitura. Assim, as crianças vão descobrindo as diferenças entre 

história, notícia, poema, documento, lista, calendário, revista, livro, desenhos e letras. 

São muitas as descobertas de um leitor iniciante que está em processo de 

entender que práticas tão distintas são chamadas de leitura, e esta leitura pode e deve se 

desdobrar em outras ações como falar, argumentar, concordar, discordar, relacionar, 

desenhar, pintar, colar, dramatizar, reescrever etc. A leitura se prolonga na 

interdiscursividade. 

Em relação à escrita na Educação Infantil, a criança começa a produzir texto 

com o próprio corpo, nos gestos, nas expressões corporais e dramatizações, no traçado 

dos desenhos, símbolos e letras, no trabalho com as artes visuais, pinturas, colagens e 

modelagens, na criação de textos orais a partir de imagens e situações vividas, 

observadas ou imaginadas, buscando a melhor forma de fazer, ainda que do seu jeito, 

não convencionalmente. 

Assim, a criança produz textos oralmente com conhecimentos linguísticos, pode 

ser convidada a ler e a escrever sem ainda ter o domínio da leitura, pode interpretar os 

sinais gráficos, observar as inúmeras possibilidades de combinações das letras, antecipar 

sentidos, refletir sobre a língua escrita, levantar hipóteses sobre ela, observar os textos 

que estão à sua volta e descobrir possibilidades de relações.  

A criança acostumada a narrar, a dramatizar, a desenhar, a ilustrar a vida usando 

diferentes recursos e materiais, pode se arriscar a escrever espontaneamente, 

descobrindo que se desenha também a fala.  

  

4.2.4 - A educação infantil enquanto ambiente de investigação e solução de 

problemas: letramento matemático. 

Sendo a Educação Infantil uma das etapas mais importantes na aprendizagem da 

matemática, é durante esse período que conceitos são edificados, contribuindo de forma 

significativa para o desenvolvimento lógico-matemático da criança de 0 a 5 anos. 

O ensino da matemática na educação infantil pode ser visto como um perfeito 

“caminho para favorecer o desenvolvimento intelectual, social e emocional da criança”. 

segundo Lorenzato (2011, p.7).  A matemática não se caracteriza apenas pela união de 

signos e símbolos, ela abrange muito mais que decorar fórmulas, realizar contagens ou 

atribuir formas aos objetos. 
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A criança já possui alguns conhecimentos prévios quando inserida no contexto 

escolar, o que facilita a compreensão matemática. A construção do conhecimento deve 

promover a compreensão e leitura do mundo, transcendendo a simples codificação e 

decodificação dos símbolos matemáticos, de modo lúdico (jogos e brincadeiras) e 

integrado.  

O papel do educador é de extrema importância na promoção da alfabetização 

matemática na perspectiva do letramento, apresentando a leitura e escrita de maneira 

contextualizada, favorecendo na prática o uso social dos saberes. 

Hoje, não vinculamos mais a alfabetização e letramento apenas à língua 

portuguesa, mas sim a outras áreas do conhecimento, como a da matemática. A 

alfabetização e o letramento matemático são indissociáveis e indispensáveis para o 

desenvolvimento do pensamento lógico. 

A discussão em torno do Letramento Matemático se dá para se referir a uma 

concepção de matemática como uma prática sociocultural. 

 

 O trabalho como noções matemáticas na educação infantil atende, por um 

lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos 

que nos incidam mais variados domínios do pensamento; por outro, 

corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-la melhor para 

viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes 

conhecimentos e habilidades (BRASIL, 1998a, p. 207). 

  

A matemática faz parte de um mundo letrado, está presente nos processos de 

vida diária, na compras em supermercados, lojas e farmácias, no discar de um número 

telefônico, no controle de preços avaliando o que aumenta ou diminui, no cálculo do 

tempo. É nessa relação informal entre signos e símbolos que a criança inicia as 

primeiras noções entre relações, constrói hipóteses, conclui e confronta ideias, 

tornando-se um sujeito ativo frente a novos conhecimentos, capaz de pensar e resolver 

problemas.  

Portanto, a concepção de letramento matemático aqui definido são as habilidades 

de falar, ler, escrever, formalizar quantidades, resolver problemas nos mais variados 

contextos como relações pertinentes às práticas sociais. 

A escola tem a função de proporcionar a compreensão do mundo e, de 

“estabelecer relações, elaborar julgamentos e tomar decisões, frente às práticas que 

envolvem vivências culturais mais amplas” (BRASIL, 2014a, p. 29). 
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Esse olhar não exclui a importância dos conceitos matemáticos, outrossim 

reforça que é por meio desses objetos de conhecimento (conceitos como o campo 

numérico, noções espaciais e temporais, medidas, correspondência, comparação, 

classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação, correspondência um a 

um; cardinalidade de um conjunto, ordinalidade na contagem, contagem por 

agrupamento, composição e decomposição de quantidade, reconhecimento de símbolos 

numéricos, representação numérica, percepção de semelhanças e diferenças, a geometria 

e o campo de medidas e outros) que se dará o desenvolvimento cognitivo 

(LORENZATO, 2011). 

O papel do educador nesse processo é propor e mediar situações de práticas 

sociais e interações, através de jogos e brincadeiras, visando explorar situações 

matemáticas significativas relacionadas ao cotidiano dos alunos. 

Enfim, compreender como a alfabetização e o letramento matemático se 

constitui no ambiente da educação infantil é de extrema importância para todo educador 

que atua com crianças de 0 a 5 anos. Este deve ter a consciência de que o pensamento 

lógico-matemático percorre um processo e exige muita atenção de quem aprende e 

principalmente de quem media a aprendizagem. 

 

4.3 - Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na Educação Infantil 

Para abordar as ideias de eixos estruturantes, é indispensável mencionar os já 

estabelecidos pela BNCC, quais sejam: as Interações e as Brincadeiras na Educação 

Infantil. Sendo assim, quaisquer atividades que sejam realizadas na Educação Infantil. 

Utilizando esses eixos como fio condutor das práticas pedagógicas, as crianças 

poderão vivenciar experiências das quais possam construir e apropriar-se de diversos 

conhecimentos, por meio de suas ações e interações com seus pares e adultos, o que 

possibilitará novas aprendizagens, desenvolvimento, e socialização, bem como as 

primeiras relações interpessoais. 

A BNCC traz a interação e o brincar como característica expressiva do cotidiano 

da infância. Como resultado das interações e brincadeiras entre as crianças e os adultos, 

é possível identificar a expressão dos afetos, mediação de frustrações, resolução de 

conflitos e regulação das emoções.  

Kishimoto (2007), na obra Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação apresenta 

alguns tipos de brincadeiras, suas funcionalidades, aplicabilidades e objetivos.  
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Brincadeiras tradicionais infantis  

O primeiro tipo de Brincadeiras são as Brincadeiras tradicionais infantis, que, 

segundo a autora, são filiadas ao folclore, e abordam a mentalidade popular. São as 

brincadeiras geralmente expressas na oralidade, aquelas passadas de geração em 

geração. A autora ainda afirma que essas brincadeiras foram transmitidas por meio de 

conhecimentos empíricos que permanecem na memória infantil. Desse modo, algumas 

brincadeiras sofrem alterações com o passar do tempo, outras, todavia, permanecem 

com a mesma estrutura, alterando apenas os protagonistas.  

Logo, é possível afirmar que tais brincadeiras podem ser a expressão de um 

determinado período histórico, representando as mudanças, aspectos culturais, crenças e 

valores, de um dado período e de um determinado grupo de pessoas.  

 

Brincadeiras de faz-de-conta 

Estas brincadeiras também são conhecidas como simbólicas, e apresentam como 

característica marcante a presença e influência do imaginário. Conforme afirma a 

autora, tais brincadeiras se tornam iminentes no período de 2 a 3 anos da criança, 

principalmente por conta do aparecimento da representação da linguagem.  

É neste momento que a criança começa a se descobrir como protagonista e passa 

a assumir alguns papéis no contexto social. O imaginário da criança é, também, um 

reflexo de suas experiências anteriores e do contexto social no qual ela está inserida. A 

necessidade e importância dessa modalidade de brincadeiras não se dá em vão. Muito 

pelo contrário, tais brincadeiras podem ser um reflexo do contexto atual da sociedade.  

“Ao brincar de faz-de-conta a criança está aprendendo a criar símbolos” 

(KISHIMOTO, 2007). 

 

 

Brincadeiras de construção 

Enriquecimento de experiência. Criatividade sensorial. Desenvolvimento de 

habilidades são palavras que se relacionam com as Brincadeiras de construção. Para 

Kishimoto (2007) ao construir, transformar, e destruir, a criança pode demonstrar seu 

imaginário, intenções, e até mesmo problemas. Enquanto a criança se expressa por meio 

desses jogos, a criança também expressa suas representações mentais. As construções 

advindas dessas brincadeiras podem crescer em complexidade e podem evoluir. O 
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mundo real pode representar uma grande contribuição para o desenvolvimento dessas 

brincadeiras, visto que, as experiências anteriores também servem como insumo para 

aquilo que será representado e construído pela criança.  

A singularidade das brincadeiras reside no fato em que as brincadeiras podem 

marcar momentos, situações e histórias, intensificando o processo de aprendizagem nas 

crianças, bem como pode ser um fio condutor para o desenvolvimento delas. Além 

disso, por meio das brincadeiras, diversas questões podem ser abordadas, como por 

exemplo, a valorização de uma dada cultura local, a representatividade de um dado 

contexto histórico ou valores de uma dada sociedade, bem como aspectos interiores às 

crianças, como a representatividade da imaginação, criação e fantasia. As interações, 

por outro lado, constituem parte das próprias brincadeiras, e são, de certo modo, 

inerentes a elas, pois, em grande as brincadeiras são compostas pelas interações. As 

interações, além de estarem presentes nas brincadeiras, são fundamentais para o 

desenvolvimento da criança e de seu convívio com o meio e possibilita que a criança 

estabeleça suas relações interpessoais desde sua primeira infância.  

Portanto, pode-se afirmar que os eixos estruturantes estão intimamente 

interligados e que compõem um trabalho conjunto que enriquece e intensifica o 

desenvolvimento da criança.  

 

4.3.1 - Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças 

Com a implantação da BNCC, e de acordo com o próprio documento, além de 

considerar os eixos estruturantes da Educação Infantil, devem ser assegurados às 

crianças os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, sendo eles: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.  

Utilizando como suporte a própria definição proposta pela BNCC, os Direitos de 

Aprendizagem configuram-se em: 

 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito 

em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 
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experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais.  

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 

ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo 

e se posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e 

fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 

artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por 

meio de diferentes linguagens. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 

de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e 

em seu contexto familiar e comunitário. 

(BRASIL, 2017, p.36) 

 

Levar em conta esses direitos torna-se indispensável ao considerar o 

desenvolvimento da criança, pois eles são estruturas que garantirão o conhecimento e 

respeito sobre a identidade pessoal da criança, possibilitarão as mais diversas 

experiências, abarcando os eixos estruturantes da própria Base, e farão com que as 

crianças principalmente descubram e explorem o meio no qual estão inseridas. Para 

trabalhar com os Direitos de Aprendizagem cotidianamente é necessário levar em conta 

aspectos que serão essenciais na formação do indivíduo. 

O papel desses Direitos é, portanto, fundamental para uma formação que não 

apenas leva em conta o acúmulo e assimilação de conteúdos, mas que, desde muito 

cedo, faça com que a criança se reconheça como protagonista de sua história construa 

sua identidade a partir de suas tradições, história e comunidade e se reconheça como 

parte de uma respectiva comunidade, a partir de relações interpessoais.  

Em linhas gerais, os Direitos podem funcionar como potencializadores para que 

a criança passe a conhecer o mundo no qual está inserida, como por exemplo, a partir do 
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Direito de Explorar, que abrange desde fatores cotidianos, bem como descubra as mais 

diferentes áreas, desde linguagens a ciências e tecnologias. Além disso, esses direitos 

desenvolvem nas crianças as próprias relações com o meio e com os demais indivíduos. 

A possibilidade de expor os pensamentos, sentimentos, sensações e ações também se 

faz presente ao considerar esses Direitos, fazendo com que o indivíduo aumente sua 

autoconfiança e autoestima, bem como se sinta valorizado e importante no seu meio de 

convívio.  

 

4.3.2 - Os campos de experiências e o fazer pedagógico 

 

A palavra “experiência” diz respeito àqueles conhecimentos que são obtidos por 

meio dos sentidos. Deste modo, ao tratar sobre “Campos de Experiência”, torna-se 

indissociável à ligação entre atividades e realizações que considerem os sentidos as 

crianças.  

Vale também ressaltar que, para tratar sobre os Campos de Experiências é 

indispensável falar sobre a BNCC. Para isso, primeiramente o tópico abordado diz 

respeito aos eixos estruturantes da Educação Infantil, asseguram às crianças os Direitos 

de Aprendizagem e Desenvolvimento. 

Neste momento, no entanto, é necessário ater-se aos Campos de Experiências 

propostos pela BNCC. Nestes campos de Experiências são definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, conforme mencionado anteriormente. Tais campos de 

experiências abrangem experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus 

saberes, por meio de uma correlação com os conhecimentos que fazem parte de 

patrimônio cultural, bem como utilizam os sentidos das crianças.  

Recuperando o que a própria BNCC traz, é válido retomar que os Campos de 

Experiências se baseiam no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e 

conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças, sendo assim associados 

às suas experiências. Os cinco Campos de Experiências são: O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação e Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações.  

Ao tratar sobre o Campo de Experiência O eu, o outro e o nós, é possível 

perceber que desde o início, ele estabelece a importância de a criança aprender a 

conviver, a coexistir, e construir, deste modo, seu modo de agir, sentir e pensar. A 
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descoberta, no entanto, se faz inesgotável, pois é através do convívio que a criança é 

possibilitada a conhecer diferentes modos de vida e pontos de vista. A identificação do 

sujeito, em partes, acontece neste momento, visto que é por meio de seu reconhecimento 

individual e social se dá o início do estabelecimento de suas primeiras relações sociais. 

No entanto, esse Campo de Experiência não diz respeito apenas a essas relações sociais 

que constituem, de antemão, o sujeito, mas, vai além: discorre que tais experiências 

possibilitam, além da ampliação do conhecimento de mundo, a percepção, valorização e 

reconhecimento das diferenças, diferenças essas essenciais para nos constituir como 

seres humanos.  

O segundo Campo de Experiência (Corpo, gestos e movimentos) traz como 

protagonista o corpo da criança, que será o fio condutor para na exploração do mundo 

ao seu redor. Além disso, conforme afirmado na própria Base é por meio do corpo que a 

criança produz conhecimento sobre si e sobre o próximo.  

Ademais, o lúdico, neste sentido, deve ser indissociável da Educação Infantil, 

visto que a instituição escolar deve ter como intuito a produção de oportunidades ricas 

para que as crianças, por meio da experiência com o lúdico, vivam e explorem 

amplamente o meio em que estão inseridas.  Cabral (1996), em “O lúdico e a 

sociabilidade infantil” tomou o lúdico para a análise e observação do comportamento de 

socialização da criança, afirma que o brincar é uma conquista, um espaço livre para a 

criação, para a evasão, para a aventura.  

Agora, sobre o terceiro Campo de Experiência (Traços, sons, cores e formas), é 

de suma relevância pontuar que embora o nome deste seja constituído apenas por 

substantivos, que em uma visão superficial parecem não possuir uma relação entre si, há 

uma correlação destas palavras; relação que pode ser percebida já no início da leitura da 

descrição deste campo, ocasionada pelo verbo “conviver”; possibilitando uma relação 

dialógica entre os traços, sons, cores e formas, uma vez que é oferecido às crianças 

experiências com diferentes formas de expressão e linguagem, conforme traz a BNCC. 

É, portanto, por meio desta experiência com as diversidades, que as crianças são 

favorecidas a desenvolverem suas habilidades, bem como fortalecem suas experiências 

e ampliam seus repertórios de vivências artísticas.  

O trabalho com diferentes expressões artísticas e culturais é essencial, uma vez 

que, é primordial que a criança aprenda e tenha desde cedo o respeito às diversas 

manifestações culturais, características e expressões de diversas culturas.  
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O quarto Campo de Experiência é Escuta, fala, pensamento e imaginação 

abrangem desde os primeiros momentos da vida da criança, mencionando as primeiras 

situações comunicativas, por meio das quais a criança interage com o próximo e com o 

meio na qual está inserida. Além disso, este campo ressalta a necessidade da utilização 

de experiências que promovam o desenvolvimento e exercícios de escuta e fala. É 

durante esse período que a criança apropria-e de sua língua materna, que será seu 

principal veículo de interação com o meio. Além disso, esse campo de experiência 

possibilita que a criança tenha contato com diferentes gêneros literários, bem como a 

diversas ilustrações. 

O quinto Campo de Experiência (Espaço, tempos, quantidades, relações e 

transformações) por outro lado, valoriza desde o princípio, a individualidade da criança. 

A palavra individualidade aqui não é utilizada, no entanto, no sentido de 

individualismo, mas, no intuito de singularidade. Isto é, as particularidades das crianças 

são levadas em conta e consideradas nas atividades realizadas. 

Para uma boa utilização e realização de atividades e práticas que englobam os 

Campos de Experiências mencionados acima 

Agora, para discorrer sobre o fazer pedagógico, é necessário abordar alguns 

pontos. Primeiramente, é necessário despir-se do conceito de que o fazer pedagógico na 

educação infantil relaciona-se apenas com a transmissão de conteúdos e informações. 

Esta prática, no entanto, abrange outros elementos. 

O professor também adquire, deste modo, uma função de ser “o caminho” a 

conduzir e instruir seus alunos para que eles descubram um mundo não apenas ligado ao 

conhecimento empírico, mas o conhecimento que leva em conta.   

Além disso, o fazer pedagógico pode englobar situações como, por exemplo, a 

consideração de conhecimentos prévios, conhecimentos estes que sejam subjacentes aos 

alunos, seja por meio do convívio familiar, ou das relações interpessoais que eles 

adquirem antes mesmo de irem para a escola. Esta prática faz com que os alunos se 

sintam valorizados e com suas autonomias, valores e singularidades levados em conta. 

A valorização desses conhecimentos enriquece e intensifica a interação humana e, 

principalmente, a relação professor-aluno. Segundo Gomes (2004, p. 233):  

 

A prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que lhe permita o 

exercício do pensamento reflexivo, conduza a uma visão política de 

cidadania e que seja capaz de integrar a arte, a cultura, os valores e a 

interação, propiciando, assim, a recuperação da autonomia dos sujeitos e de 

sua ocupação no mundo, de forma significativa (GOMES, 2004). 
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Pode-se notar, portanto que os ofícios do professor não estão ligados à 

transmissão de conhecimento para seus alunos, mas também em auxiliar seus alunos a 

desenvolverem o pensamento reflexivo, que encare toda a sociedade ao redor da 

comunidade escolar, e que seja relacionado com a formação integral do aluno como 

cidadão, preparado a integrar seu papel na sociedade. A existência de relações 

interpessoais se torna imprescindível para o desenvolvimento desses alunos no 

cotidiano escolar. 

 

4.3.3 - Os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento curricular 

organizado por faixa etária 

Antes de mencionar propriamente os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, é válido ressaltar que estes são intrinsecamente relacionados à BNCC, 

que aborda os Campos de Experiências (O eu, o outro e o nós, Corpo, gestos e 

movimentos, Traços, sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação e 

Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações). É justamente por meio destes 

Campos de Experiências que são estabelecidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento organizados em três grupos de faixa etária, ao considerar a Educação 

Infantil. Com isso, cada campo de experiência é organizado em três vertentes (cada uma 

é referente a um grupo por faixa etária), em cada qual são detalhados os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento.   

Sendo assim, as faixas etárias são divididas da seguinte maneira: Bebês (zero a 1 

ano e 6 meses - 01), Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses - 02) 

e Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses - 03). A numeração “01, 02 e 03” 

também localizada em casa parêntese, será utilizada posteriormente para a identificação 

dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Bebês e Crianças bem pequenas 

compreendem a Creche e as Crianças pequenas compreendem a Pré-escola.  

Ademais, antes de adentrar na especificidade de cada campo de experiência com 

seus respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, é válido mencionar a 

configuração e identificação de cada objetivo de aprendizagem; este é identificado por 

um código alfanumérico, conforme a seguir, no exemplo retirado da própria BNCC: 

EI02TS01 - As letras EI significam “Educação Infantil”, a segunda numeração 

“02”, é utilizada para identificar qual faixa etária o objetivo está se referindo. Neste 
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exemplo, o objetivo é referente à faixa etária de “Crianças bem pequenas”. Além disso, 

as letras “TS” são referentes ao Campo de Experiência, no caso, Traços, sons, cores e 

formas. Por fim, a numeração “01”, que aparece no final do objetivo, indica a posição 

da habilidade que será trabalhada neste objetivo de aprendizagem.   

Sobre o Campo de experiência “O eu, o outro e o nós” e ao considerar os 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da faixa etária dos Bebês, é possível 

perceber que estes abrangem objetivos que façam com que o bebê comece a estabelecer 

seus primeiros “vínculos” para com o meio. Isto é, dá-se o início de um processo que 

leva em conta os primeiros efeitos das ações do bebê para com o meio. Além disso, é 

neste momento que os bebês passam a realizar sua primeiras comunicações para com o 

meio externo, seja por meio de sons, olhares, primeiras palavras, brincadeiras ou 

interações. Desde essa etapa, os bebês já expressam suas necessidades por meio de 

gestos e balbucios. Aspectos como primeiras noções sobre espaço, limitações e 

possibilidades também devem ser abordados nesta etapa. 

Em linhas gerais, é possível dizer que os Objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos Bebês levam em conta as primeiras interações, reconhecimentos, 

sensações, noções de espacialidade, noções de comunicações (sejam por meio de 

palavras, interações com o meio, etc).  

Os Objetivos de Aprendizagem e desenvolvimento da segunda faixa etária 

(Crianças bem pequenas  - 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) abrangem aspectos 

como o desenvolvimento das crianças no convívio social, por meio de atitudes que 

englobam a solidariedade, por exemplo. Aspectos como “diferenças” também são 

abordados. Isto é, os objetivos de desenvolvimento devem abranger fatores que 

demonstrem às crianças o valor de respeito ao próximo. Além disso, as comunicações 

para com o próximo se mostram de maneira mais “desenvolvida”, pois as crianças 

devem ser estimuladas e encorajadas a resolverem situações conflituosas do convívio 

social.  

Por fim, os Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento proposto para as 

crianças pequenas, deve abordar ideias que façam com que as crianças apresentem 

interesse, curiosidade e sobretudo respeito às diversas culturas e modos de vida, de 

modo que utilizem o respeito mútuo nas situações como um todo, também tendo como 

exemplo os adultos. Estes Objetivos também tem o intuito de desenvolver a empatia nas 

crianças. A palavra empatia, neste caso, assume a ideia de percepção do próximo como 

um indivíduo diferente, que possui sentimentos, sensações, modos de agir e pensar 
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diferentes. Concomitante a isso, o objetivo é que as crianças ampliem suas relações 

interpessoais e aprendam a lidar de modo independente.  

Após finalizar este primeiro Campo de Experiência, o próximo tópico a ser 

abordado será o “Corpo, Gestos e Movimentos”. Ao analisar este segundo Campo de 

Experiência e a primeira faixa etária, é possível afirmar que o corpo faz o papel de 

protagonista neste Campo de Experiência, ou seja, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento são moldados com propostas que colocam o corpo como ator principal 

das ações e atitudes da criança. Isto pode ser observado, por exemplo, quando a BNCC 

propõe que a criança experimente possibilidades corporais, imite gestos, barulho de 

animais, etc. Portanto, é válido ressaltar que esses objetivos visam que as crianças 

desenvolvam sua consciência corporal, espacial, cuidem de seus corpos e bem-estar.   

Na segunda faixa etária (crianças bem pequenas), as ideias de consciência 

corporal, noção espacial se tornam ainda mais iminente, visto que as atividades deverão 

englobar uma apropriação de gestos e movimentos de sua cultura. Ademais, noções 

como frente, atrás, acima e abaixo deverão ser abordadas, o que faz com que os alunos 

possam participar de diferentes atividades, provindas de diferentes naturezas, e também 

desenvolvam aos poucos, as atividades que envolvam habilidades manuais.  

Nos objetivos apresentados na última faixa etária há uma junção de 

protagonistas. A criança, ao utilizar seus sentimentos, sensações e corpo, deve passar a 

desenvolver suas formas de expressão. Pode-se observar que, neste momento a criança 

passa a se constituir, expressar e reconhecer-se como parte de uma comunidade. O uso 

do corpo nas atividades também se torna iminente. Ademais, diversas atividades de 

expressões musicais podem ser abordadas, como por exemplo: música, teatro, 

brincadeiras, jogos e atividades artísticas.  

Passemos então para o terceiro Campo de Experiência, “Traços, sons, cores e 

formas”. Na primeira faixa etária se faz notória a presença do verbo “Explorar”; 

exploração essa que deve acontecer e abranger todos os substantivos propostos no 

próprio título do Campo de Experiência. Neste primeiro momento o bebê, ao adquirir 

essas experiências com a exploração e interação com o meio, alcança saberes e 

elementos que possivelmente serão utilizados futuramente na próxima faixa etária. Em 

linhas gerais, é possível afirmar que nesta faixa etária a o bebê assume o papel de 

explorador do meio, seja dos próprios sons emitidos pelo corpo, quanto de canções, 

músicas e melodias com as quais ele estabelece contato.  
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Na segunda faixa etária, no entanto, é o momento em que as crianças bem 

pequenas fazem o uso do que adquiriram na faixa etária anterior. Por exemplo, elas 

devem utilizar fontes sonoras disponíveis no ambiente bem como os materiais variados 

que as possibilitam realizar diferentes produções artísticas, como por exemplo, criar 

animais com argila ou massa de modelar e explorar objetos de diferentes texturas e 

superfícies para a criação de outros objetos.  

Por fim, na terceira faixa etária as crianças pequenas devem ser encorajadas a 

produzirem maneiras de expressão que contenha, de algum modo, aquilo que 

adquiriram quando pertenciam às faixas etárias anteriores. As expressões podem surgir 

por meio de desenhos, colagens, dobraduras e produções que sejam bidimensionais e 

tridimensionais.  

No quarto Campo de Experiência, chamado de “Escuta, fala, pensamento e 

imaginação estão englobadas competências que são exercitadas desde o início da vida 

dos bebês. Na primeira faixa etária, os objetivos estão relacionados à escuta; o que pode 

ser percebido nos objetivos mais simples, como o chamar do bebê pelo seu nome e toda 

a interação para com ele. É também nessa fase que os bebês demonstram seus primeiros 

interesses para ouvirem a leitura de histórias lidas ou contadas e poemas.  

Na segunda faixa etária, por outro lado, as crianças bem pequenas tendem a 

demonstrar maior interesse pelas histórias que serão contadas. É também neste 

momento que as crianças já irão conseguir perguntar e responder questões sobre 

perguntas narradas, como por exemplo: a indicação de personagens principais, 

situabilidade em relação ao cenário, e menção sobre os principais fatos. 

Por fim, é na terceira faixa etária que as crianças pequenas adquirem a 

experiência de contação de histórias. É neste momento que aprendem a recontar 

histórias que já ouviram anteriormente. Outra possibilidade é que as crianças possam 

planejar coletivamente roteiros de vídeos, encenações e roteiros.  

Para concluir, é necessário mencionar os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento no quinto e último Campo de Experiência “Espaços, tempos. 

quantidades, relações e transformações”.  Uma característica específica deste campo é 

que não há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os bebês. Entretanto, 

neste campo de experiência, os objetivos de aprendizagem se relacionam intimamente 

com noções de matemática. Isto é, as crianças bem pequenas irão adquirir suas 

primeiras ideias sobre contagem, primeiros registros de números e quantidades e 

estabelecimento de sequências numéricas. Para a contagem, as atividades podem 
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contemplar objetos, quantidades de objetos da mesma natureza, etc. As crianças 

pequenas já serão capazes de relacionar os números de maneira sequencial, já sabendo 

identificar e trabalhar com os conceitos de “antes” e “após”, bem como construir 

gráficos básicos.  

 

4.4 - Orientações Didático-Metodológicas 

Para garantir o planejamento e desenvolvimento de boas situações de 

aprendizagens no universo da Educação Infantil – etapa creche e etapa pré-escola - é 

necessário que o docente promova oportunidades didáticas significativas para que o 

alunado tenha garantido os seus direitos de aprendizagem, além de vivenciar os campos 

de experiências e atingir os objetivos pré-determinados para cada faixa etária. 

 O educador deverá garantir em sua rotina de sala de aula algumas situações que 

potencializam a aprendizagem dos seus alunos, entre elas destacam-se: 

 

RODA DE CONVERSA 

A roda de conversa é peça fundamental da Educação Infantil, através dela os alunos 

têm a possibilidade de aguardar a sua vez para compartilhar suas opiniões e também 

ouvir os amigos. Os assuntos mais diversos podem ser trabalhados nesse momento. 

 

PASSEIO PELO ENTORNO DA ESCOLA 

Realizar um passeio pela escola proporciona à criança a sensação de pertencimento 

dentro do ambiente. É extremamente importante que o aluno conheça os funcionários, 

saiba quem é responsável pela limpeza, pelo atendimento na secretaria, pela 

alimentação, etc. 

 

ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA 

A Educação Infantil é um segmento que não se limita à sala de aula. Pelo contrário, 

durante essa etapa – creche ou pré-escola – o professor deve explorar outros ambientes, 

levando a sua aula para o pátio, o jardim, o refeitório, etc. A criança tem a necessidade 

de vivenciar possibilidades diferentes. 

BRINCADEIRA LIVRE 

A brincadeira é uma palavra extremamente presente na Educação Infantil, e é através 

dela que os alunos constroem muitos saberes, como por exemplo, a imaginação no faz-
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de-conta, a capacidade de abstração, as relações interpessoais com outros colegas, a 

autonomia, etc.  

 

EXPERIÊNCIAS 

A criança da Educação Infantil é movida as experiências e vivências. Não basta falar 

sobre uma fruta, sem que a criança possa provar, por exemplo. Oportunizar situações 

de aprendizagem para que os alunos possam vivenciar novas experiências através do 

concreto, torna ao aprendizado muito mais enriquecedor. 

 

COMUNICAÇÃO 

A comunicação deve ser trabalhada em todas as suas esferas, comunicação oral, escrita, 

visual, linguagem corporal, etc. Os bebês – da etapa creche -, em especial, estão na fase 

da aquisição da linguagem, e atividades que envolvam a comunicação em toda a sua 

amplitude tem grande participação em seu desenvolvimento. 

 

PROJETOS 

Este segmento é movido a projetos. Pode-se trabalhar com datas comemorativas que 

respeitem a criança – e suas crenças – e também com assuntos que façam parte de seu 

interesse e cotidiano, como por exemplo, projeto circo, projeto estações do ano, projeto 

animais de estimação, etc. 

 

LISTA DE NOMES 

Ter uma lista de nome da turma colada na parede e construída pelos próprios alunos é 

uma das formas de garantir ao aluno a sensação de pertencimento e também de 

identidade dentro do espaço educacional. 

 

FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

Trabalhar com formulação de hipóteses para situações-problemas na Educação Infantil 

é uma excelente forma de conduzir as crianças ao pensamento abstrato, aprimorar a 

autonomia, a proatividade e acima de tudo, a capacidade de reflexão e argumentação 

sobre determinado assunto. O docente precisa realizar mediações que provoquem, que 

instiguem o alunado a curiosidade neste momento. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Todas as aulas da Educação Infantil devem ter sequências didáticas, com tema, 

objetivos, estratégias e formas de avaliação. O momento de planejar a aula é crucial 

para o docente, e deve ser levado em consideração a pluralidade da turma e as 

necessidades subjetivas de cada aluno, desafiando os alunos ao mesmo tempo em que 

existe o respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada um. 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

A contação de história favorece o faz-de-conta, a imaginação, o pensamento abstrato, 

as regras de comunicação e a inserção em práticas de letramento. 

 

ALFABETO MÓVEL 

O alfabeto móvel é uma estratégia para apresentar para as crianças, através da 

brincadeira e da ludicidade, as letras e suas combinações, a partir de um olhar especial 

para o letramento.  

 

MÚSICA 

Assim como a brincadeira, a música é um dos universos que cercam a criança com 

impactos positivos em seu desenvolvimento. A música deve estar presente a todo o 

momento. 

 

REGRAS 

A criança tem a necessidade de ter regras em seu dia a dia, de conhecer os limites de 

suas ações. As regras devem fazer parte da rotina diária e não podem ser flexíveis. Se 

sua regra precisa ser flexível, sua elaboração foi equivocada. Sempre que possível, é 

interessante assegurar as crianças o direito de construírem as regras que irão vivenciar. 

 

CHEGADA E ACOLHIDA 

O momento de entrada da criança no espaço escolar deve ser acolhedor, deve passar 

segurança e confiança para o aluno que está ali naquele momento. O discente precisa 

querer estar na escola, querer conviver com os amigos e com os professores. As boas 

vindas diárias são o primeiro passo para que o aluno esteja mais aberto ao aprender 

durante o dia. 
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ROTINA 

Apresentar a rotina é uma forma de trabalhar com clareza, transparência, regras e 

respeito ao tempo, seguindo uma ordem do início ao fim. 

 

AUTONOMIA 

A criança da Educação Infantil requer um trabalho especial com a autonomia para que 

haja um impacto positivo em seu desenvolvimento cognitivo. Esse trabalho é 

classificado de várias formas, desde a higienização até a argumentação sobre 

determinado assunto. 

 

INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA 

Atividades que promovam a participação e integração da família são primordiais para o 

desenvolvimento da criança. Preparar um bolo juntos, construir uma pipa, ter 

momentos de leitura coletiva com a família são simples exemplos que asseguram a 

criança o sentimento de pertencimento dentro de sua família e o seu valor para os 

envolvidos. 

 

DESPEDIDA 

Assim como a entrada é um momento crucial, a saída também se mostra como muito 

relevante. O momento de ir embora para casa não pode ser caracterizado como um 

alívio. Pelo contrário, a criança deve ir embora com a vontade de voltar no dia 

seguinte. A despedida por parte dos professores e colegas de turma é o fechamento de 

todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do dia. 

 

4.5 - Avaliação na Educação Infantil 

4.5.1 - Registro e documentos pedagógicos 

A avaliação na Educação Infantil far-se-á mediante acompanhamento e do 

desenvolvimento do aluno, sem o objetivo de promoção para o acesso ao Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1996a; BRASIL, 2016; BRASIL, 2017). 

Como um primeiro passo do processo avaliativo, considerando seu significado, 

qual seja, o acompanhamento a compreensão do desenvolvimento infantil como (re) 
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direcionadores da ação educativa, a avaliação nessa etapa deve priorizar muito mais o 

seu caráter investigativo e mediador do que constatativo, assegurando um ambiente sem 

tensões ou limitações (HOFFMANN, 2012). 

Além da observação, na Educação Infantil da Rede Municipal de Batatais, 

definimos como “documentação pedagógica” os registros que permitem ao educador 

compreender tanto o grupo de educandos, quanto à sua própria prática, pois os registros 

oportunizam o acompanhamento do desenvolvimento de um trabalho pedagógico e as 

aprendizagens das crianças. Ao documentar pedagogicamente o cotidiano da escola, 

criamos elementos da história daquele local e dos sujeitos a ela inserida (BARBOSA, 

2008). 

Tais registros são construídos a partir da observação atenta, realizadas por meio 

das fotografias, das filmagens, das gravações, das anotações e das interpretações acerca 

daquilo que acontece na escola, pois é documentando o que o “grupo realiza 

conjuntamente que os professores e as crianças desenvolvem a consciência e a 

compreensão das consequências de seus atos” (BARBOSA, 2008, p. 95). 

Horn e Fabris (2017, p. 20), apontam que o registro pedagógico envolve 

diretamente a prática docente, relacionando o processo de aprendizagens das crianças ao 

contexto escolar. Além disso, é necessário que o educador tenha um olhar profundo que 

revele o que está por trás das brincadeiras, dos gestos e das falas das crianças. 

 

O ato de registrar poderá ajudar no exercício de “desabituar-se”. Escrevendo, 

poderemos limpar os olhos, clarear a visão, para melhor percebermos as 

crianças que estão no nosso grupo, assim como as relações que vamos 

construindo (OSTETTO, 2008, p.22). 

 

O registro pedagógico possibilita descrever detalhadamente o desenvolvimento 

da criança em longo, perante um processo que envolve as práticas pedagógicas. Assim, 

atendendo a um objetivo de descrever a criança em um sentido mais amplo perante as 

suas conquistas, o registro não se limita a apenas atender a necessidade de observar e 

interpretar para o final de um período escolar. 

O olhar observador envolve objetivo, foco e acompanhamento que traz uma 

sistematização das ações possibilitando a reflexão. O ato de registrar exige 

detalhamento da observação e poderá ter reflexões sobre a compreensão do que fora 

observado. Já a problematização envolve a reflexão com a finalidade de promover o 

desenvolvimento pessoal e também profissional, numa perspectiva crítica, não 
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atendendo a uma única objetividade burocrática. Assim, problematizar consiste em 

revisitar as anotações, rever a prática educativa, se questionar, confrontando ideias e os 

saberes levando as mudanças. 

Segundo Oliveira et al (2012), o trabalho pedagógico se inicia com o 

planejamento e esse, por sua vez, atende ao projeto educacional adotado pela instituição 

escolar, baseado nos princípios das Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação 

Infantil, considerando a articulação de experiências em prol das aprendizagens 

atendendo as diversidades do público em específico, por meio das interações e 

brincadeiras, enquanto promotoras de desenvolvimento infantil. 

Existem outras formas de registros objetivando acompanhar o trabalho 

pedagógico e o desenvolvimento infantil, como o diário de campo, escrito diariamente a 

partir das observações realizadas pelo professor que podem além de narrar as 

descobertas e conquistas infantis também aborda suas reflexões e possíveis intervenções 

pedagógicas frente a gestão da sala. Este acontece de maneira informal, dentro da sala 

de aula, e o educador o faz da maneira que lhe for mais prático e útil (OLIVEIRA, 

OLIVEIRA et al., 2012). 

Na Rede Municipal de Educação de Batatais, além desses registros pedagógicos 

citados anteriormente, os educadores da Educação Infantil utilizam o diário de classe, 

destinado ao registro de frequência dos educandos atendendo as especificações do 

Calendário Escolar. Nele estão descritos a vida acadêmica da criança, como: sua 

frequência escolar, situações que envolvem a transferência e/ou desistência da vaga, 

registros referentes a suspensão de aula, feriados, atividades extraclasse. 

Outro documento importante na Educação Infantil é o relatório descritivo, que 

traz as memórias que envolvem o processo de aprendizagens das crianças. 

 

Por que é importante registrar? O ato de conhecer é permanente? Então está 

implícito o conhecimento como ato social e que esse educador fez história. 

Não existe sujeito do conhecimento sem apropriação de história. É o registro 

que historifica o processo para a conquista do produto histórico. Possibilita 

também a apropriação e socialização da memória, como história desse 

processo (FREIRE, 1989, p.5). 

 

Cada criança é única e diferente, por isso é necessário reunir o máximo de 

informações possíveis, baseadas nos registros diários, nas avaliações qualitativas e 

comparativas realizadas (Portfólio), no diário de campo e até no próprio diário de 

classe.  
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O relatório descritivo deve conter os avanços, as habilidades, dados 

pedagógicos, comportamentais e sociais. 

O registro no Portfólio vem ganhando espaço no campo educacional, sendo 

utilizado com o intuito de promover o ensino e a aprendizagem tornando-se uma 

ferramenta de avaliação formativa. 

 

O portfólio possibilita uma valorização do processo e um acompanhamento 

das etapas, em que o professor e o próprio aluno avaliam todas as atividades 

executadas durante um largo período de trabalho [...] valorizam-se todas as 

produções; analisam-se as últimas comparando-as com as primeiras, de modo 

a perceber o avanço obtido (VILLAS BOAS, 2005, p. 117). 

 

Segundo Costa (2018), o portfólio na Educação Infantil pode representar um 

mapa sobre o universo da criança, descobrindo as diversidades subentendidas de cada 

um, respeitando as diferenças, permitindo o reconhecimento do nível de aprendizagem 

de cada criança. Além do mais, colabora com a reflexão da prática pedagógica, 

oportunizando ao educador um amplo conhecimento do educando, tendo grandes 

informações que vão ajudar a diagnosticar as questões de aprendizagens, podendo 

intervir de forma qualitativa no processo de ensino e aprendizagem. 

Para Raizer (2007) o portfólio avaliativo não é uma coleção de atividades 

produzidas pelos alunos. É um elemento importante para as professoras aperfeiçoar seu 

trabalho pedagógico: olhando e refletindo sobre as produções dos alunos, permitindo 

buscar alternativas melhores para ensinar e fazer intervenções oportunas e adequadas no 

processo de aprendizagem. 

Essa mesma autora supracitada ressalta o benefício à avaliação com o portfólio, 

pois permite o envolvimento da professora, dos alunos e da família, oferecendo a 

reflexão, a participação e discussão dos envolvidos no processo. As marcas deixadas 

nos portfólios dão oportunidades para a professora do ano seguinte conhecer melhor o 

aluno, identificando suas principais conquistas, suas dificuldades apresentadas e como 

foi seu desenvolvimento. Assim, terá um ponto de partida, pois, conhecerá o aluno e os 

pais poderão ampliar suas impressões sobre o processo de desenvolvimento do seu 

filho. 

A utilização do portfólio avaliativo é mais do que armazenar atividades, é o 

professor saber refletir sobre as informações e saber utilizá-las.  Portanto, o portfólio 

não é o produto final, ele documenta e registra os caminhos percorridos pelos alunos, 

podendo contribuir para decisões que poderão alterar o planejamento do professor. 
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4.5.2 - Documentação administrativa e Instrumentos de acompanhamento do 

desenvolvimento infantil 

Os documentos administrativos tem por objetivo manter organizada as 

informações e agilizar o processo de procura de qualquer documento requisitado. As 

informações podem ser solicitadas pela família, professor, pedagogos, gestores e 

técnicos, proporcionando um olhar coletivo para a temática. 

Os documentos contribuem positivamente no aperfeiçoamento das atividades 

cotidianas escolares, primando por um trabalho coletivo, organizado, com comunicação 

eficiente, atualização de conhecimentos e dados, e uso de tecnologias. 

A documentação tem sua importância delineada por diferentes óticas: 

administrativa, pedagógica, registrar a vida acadêmica do aluno, apontar para o papel da 

escola e o valor de sua gestão democrática, auxiliar na implementação de intervenções 

pedagógicas, além de contribuir para o olhar docente. 

Os protocolos referentes ao educando são:  

 

Entrada 

Segundo Regimento da Educação Infantil da Rede Municipal de Batatais, “a 

matrícula é o ato formal que vincula o educando a um Estabelecimento de Ensino 

autorizado a funcionar, conferindo-lhe a condição de aluno”. 

A matrícula é solicitada pelos pais e ou responsáveis, de acordo com a legislação 

federal. 

Na creche a matrícula é realizada com base na faixa etária de 6 meses a 3 anos 

completos até 30 de junho e na Pré-Escola, a partir dos 4 anos a 5 anos de idade 

completos até dia 30 de junho, de acordo com o Conselho Estadual de Educação. 

Ainda segundo o Regimento, no momento da matrícula, os documentos 

apresentados passam a integrar, obrigatoriamente, o prontuário do aluno, nomeado Pasta 

Individual do Aluno. 

Documentos que devem compor a pasta: 

 Ficha de matrícula: cadastro do educando; 

 Documentos Pessoais: 

 Cópia da Certidão de Nascimento do aluno; 

 Cópia do comprovante de residência; 
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 Cópia da carteira de vacina; 

 Cópia do cartão do SUS; 

 Cópia dos documentos pessoais dos pais e ou responsáveis: CPF e RG; 

 Laudo médico se houver necessidade; 

 Etnografia: ficha do educando com dados pessoais específicos; 

 Ficha de autorização do uso de imagem e de passeio externo. 

 Entrevista com a família: casos pontuais de dificuldade de aprendizagem 

ou comportamento do aluno; 

 Histórico Escolar ou Relatório Avaliativo (Pré Escola) e Relatório de 

Desenvolvimento do Educando (Creches). 

Observação: As matrículas das creches respeitarão os limites e a capacidade de 

atendimento do município conforme o Artigo 6º do Regimento das Creches Municipais. 

 

Saída 

Ao realizar a transferência, mediante a declaração de vaga, a unidade escolar 

deverá encaminhar o relatório individual de desenvolvimento do aluno para a instituição 

que o receber.  No final das etapas, Maternal II e Pré II, caso o aluno troque de unidade 

escolar o relatório deverá acompanhar a documentação. 

Obs.: Declaração de Transferência: a transferência será expedida ou recebida 

durante todo o ano letivo mediante solicitação dos pais e ou responsáveis. A 

transferência do educando de uma creche para outra é efetivada via Secretaria da 

Educação de acordo com disponibilidade de vagas na Creche para a qual foi solicitada a 

transferência. 

No final do ano, a pasta do aluno deve ser arquivada podendo ser incinerada 

quando decorridos cinco anos letivos. 

Também há outros documentos administrativos: 

 Documentos dos Funcionários: envelopes individuais contendo a ficha 

cadastral e atestados médicos. 

 Documentos dos Professores: pastas arrumadas em ordem alfabética 

contendo: ficha com dados pessoais, diplomas, certificados e comprovantes de cursos. 

 Documentos para consulta: 

 Censo escolar anual; 

 Decretos e resoluções da Secretaria de Educação; 
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 Calendário do ano em vigor, do anterior e do seguinte; 

 Lei Orgânica do Município; 

 Patrimônio (inventário patrimonial); 

 Ofícios recebidos e enviados; 

  Quadro de horas extras; 

  Quadro de entrega de documentos; 

 Regimento escolar; 

 Projeto pedagógico; 

 Plano de trabalho anual; 

 Registro de frequência de funcionários e professores; 

 Declaração de frequência, comparecimento e outros. 

 

4.6 - A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

4.6.1 - O processo de transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental 

Compreendendo a articulação entre a transição da Educação Infantil e os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental como uma necessidade e um eixo que merece atenção 

especial pelas importantes mudanças na vida escolar do educando, faz-se imprescindível 

pensar no trabalho a ser realizado para que haja um equilíbrio entre as mudanças 

introduzidas e continuidade do processo educativo. 

Com a ampliação do ensino fundamental para nove anos, de acordo com a Lei nº 

11.114/2005 e posteriormente a Lei nº 11.274/2006 (BRASIL, 2006a), a criança passou 

a frequentar formalmente o fundamental aos seis anos e isso implica em pensar nas 

especificidades, respeitando as singularidades dessa faixa etária. 

Segundo a BNCC, para que a transição ocorra de forma mais assertiva possível, 

considera-se indispensável à integração e continuidade dos processos de aprendizagens 

da criança, não podendo haver uma ruptura ou fragmentação.   

 

Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto 

para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se 

construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma 

perspectiva de continuidade de seu percurso educativo (BRASIL, 2017, p. 

51).  
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Levando-se em consideração que o que permeia o trabalhos das creches e pré-

escolas são as brincadeiras, jogos, faz de conta, livre oralidade, imaginação, entre 

outros, os Anos Iniciais não podem contrapor-se em atividades sistematizadas de 

aprender, minimizando as oportunidades lúdicas.  

A etapa da educação infantil não se trata de um preparo ou pré-requisito para o 

ingresso no primeiro ano. Nesse sentido, é preciso valorizar os conhecimentos que já 

adquiriram e ampliá-los, pensando em um percurso em instâncias muito próximas que 

se distanciam muitas vezes pelo olhar e pelos currículos, numa perspectiva sofrida de 

adaptação e consequente desmotivação, como frequentemente ocorre em casos onde não 

há essa concepção de processo contínuo. 

 

Ao inserir-se no ensino fundamental, as crianças depararam-se com um hiato 

entre as experiências desenvolvidas na educação infantil e as práticas 

educativas da nova escola. Assim é que o brincar, um dos elementos centrais 

da cultura de pares e do cotidiano da educação infantil, foi situado em 

segundo plano no contexto da sala de aula (NEVES, et al , 2011, p. 138). 

  

Esse período de transição necessita de preocupações que vão muito além da 

adaptação de espaços físicos, com o cuidado de garantir que as mudanças ocorram de 

forma gradativa e sutil, em um ambiente acolhedor, de respeito e afeto, e inclusive com 

uma rotina lúdica, capaz de trazer segurança ao aluno e família. 

O diálogo entre os educadores e o acesso à documentação pedagógica do aluno é 

indispensável também para que se possa conhecer o percurso escolar. Esses portfólios 

avaliativos podem servir de referencial para que os educadores do primeiro ano tenham 

contato com o que já foi apresentado para essa criança, “de modo que a nova etapa se 

construa com base no que os educandos já sabem e são capazes de fazer [...]” (BRASIL 

2017, p. 51). 

Nesse segmento, é importante considerar também as sínteses de aprendizagens 

esperadas em cada campo de experiência, conforme mencionadas na BNCC, como um 

norte para reflexão dos objetivos e aprofundamento das práticas no ensino fundamental. 

 

4.6.2 - Síntese das Aprendizagens e a progressão no desenvolvimento das 

habilidades e competências desenvolvidas na educação infantil 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013),  art. 

8º, destacam que a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
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como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

A síntese das aprendizagens deve ser compreendida como elemento balizador e 

indicativo de objetivos a serem alcançados na Educação Infantil e serão ampliados no 

Ensino Fundamental. 

A educação infantil tem o objetivo de ampliar as experiências, conhecimentos e 

habilidades dos educandos, consolidando novas aprendizagens através de suas ações e 

interações com os outros e com o mundo, tendo como eixos estruturantes as interações e 

brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se estruturadas nos cincos campos de experiências, pelos quais 

são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 

O eu, o outro e o nós: Respeitar e expressar sentimentos e emoções. Atuar em 

grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e 

solidarizando-se com os outros. Conhecer e respeitar regras de convívio social, 

manifestando respeito pelo outro. 

E na interação com os pares e com os adultos que as crianças constroem seu 

próprio modo de agir, sentir e pensar, descobrindo  outros modos de vida e pontos de 

vista, valorizando sua identidade, respeitando os outros e reconhecendo as diferenças 

entre os seres humanos. 

Corpo, gestos e movimentos: Reconhecer a importância de ações e situações do 

cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes 

saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no 

cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Utilizar o corpo 

intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de 

interação com o outro e com o meio. Coordenar suas habilidades manuais. 

Através do corpo as crianças exploram o mundo, os espaços e os objetos ao seu 

redor. Por meio de diferentes linguagens, eles se comunicam e se expressam. Na 

educação infantil o corpo da criança é o centro das práticas pedagógicas. Assim a escola 

precisa promover oportunidades que propiciem explorar e vivenciar um amplo 

repertório de movimentos, gestos, olhares, sons, para descobrir variados modos de 

ocupação e uso do espaço com o corpo. 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

88 

 

Traços, sons, cores e formas: Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e 

interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se 

com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e 

expressão corporal. 

Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, 

possibilita às crianças, vivenciar diferentes formas de expressão e linguagem, como 

artes visuais, músicas, teatro, danças e o audiovisual. Com base nessas experiências elas 

se expressam por várias linguagens, exercitando a autoria com sons, traços, gestos, 

danças, mímicas, desenhos, modelagens, manipulação de materiais e recursos 

tecnológicos. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: Expressar ideias, desejos e 

sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios. Argumentar e 

relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua 

fala ao contexto em que é produzida. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar 

narrativas. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando 

compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer 

e informação. 

Nesta etapa, as crianças estão se apropriando da língua oral e vão ampliando e 

enriquecendo seus recursos de expressão e compreensão e seu vocabulário. A leitura 

feita pelo professor é uma das possibilidades mais ricas de se desenvolver a oralidade, 

reconhecendo diferentes usos sociais da escrita. Através da leitura se desenvolve o gosto 

pela leitura e escrita, o estímulo da imaginação, e a ampliação de conhecimento de 

mundo. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Identificar, nomear 

adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre 

eles. Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, 

demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Utilizar vocabulário relativo às 

noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas 

(comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências. 

Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo 

(presente, passado e futuro; antes, agora de depois), para responder a necessidade e 

questões do cotidiano. 
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Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de 

representação: contagens, desenhos, símbolos, escritas de números, organização de 

gráficos básicos etc. 

Desde muito pequenas as crianças procuram se situar em diversos espaços e 

tempos e demonstram curiosidade sobre o mundo físico e sociocultural. Além disso, se 

deparam com conhecimentos matemáticos que aguçam a sua curiosidade. Deste modo, a 

escola deve promover interações e brincadeiras nas quais a crianças possam observar, 

manipular objetos, investigar, levantar hipóteses e consulta de informação para buscar 

respostas às suas curiosidades e indagações, criando oportunidade para os educandos 

ampliem seus conhecimentos e utilizem em seu cotidiano. 

Desta forma, é importante que os campos de experiência estejam organizados de 

forma a apoiar o professor no planejamento de sua prática intencional. A criança precisa 

ter tempo e espaço para se expressar e o professor estar aberto para suas reações que 

serão únicas e pessoais. 
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CAPÍTULO 5 

DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

5.1 - Princípios e Organização do Trabalho Pedagógico nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

5.1.1 - O aluno cidadão e a busca pelo protagonismo infantil 

 

Um dos grandes desafios da educação para os novos tempos é a participação 

cada vez mais efetiva dos alunos nos processos de aprendizagem e de decisão. Foram 

saindo da posição de expectadores e passaram a ter um papel ativo dentro das 

instituições escolares. 

Surge então, a necessidade de alinhar essa nova postura às exigências de um 

novo tempo. Diante desse cenário, o protagonismo infantil emerge como uma 

necessidade a ser estimulada pela instituição escolar, pois essa proposta visa tornar a 

criança ativa dentro do processo ensino e aprendizagem, participante no processo de 

elaboração e construção dos caminhos e corresponsável pelas decisões e conseqüências 

dos seus atos. 

Essa proposta mostra consonância com as propostas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990) quando o documento salienta a importância da 

participação das crianças e jovens nos processos de decisão dentro do contexto escolar. 

Um dos benefícios desta proposta é a formação de sujeitos mais ativos na 

sociedade, com maior senso de responsabilidade, mais empáticas e capazes de serem 

inseridas na sociedade de forma crítica, o que está posto nas habilidades 

socioemocionais delineadas pela BNCC. 

A intencionalidade pedagógica materializa esses princípios e torna possível que 

alunos de diferentes idades assumam o papel de protagonistas em suas rotinas. A 

criação de um conjunto de regras, os cuidados com o ambiente escolar, reuniões e 
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assembléias, são algumas propostas simples que podem ser inseridas no dia a dia da 

instituição.  

A eleição do Grêmio Estudantil representa uma ação voltada para a formação do 

cidadão. A utilização de games educativos, em que a criança define de forma 

independente o grau de dificuldade, atua sozinha ou em grupo e resolve de forma 

independente as questões propostas no jogo é uma forma de implantar protagonismo 

infantil. 

Neste contexto, as crianças são protagonistas do espaço escolar, aprendem a 

argumentar expondo seus pontos de vista e responsabilizando-se por suas escolhas, 

assumindo as consequências de suas atitudes com consciência. 

A gestão escolar assume um papel importante nesse contexto, ao delegar 

oportunamente, funções que envolvem todos os segmentos da escola, permitindo que as 

diferentes habilidades de sua equipe apareçam e contribuam com a melhoria na 

qualidade social na educação municipal. 

Se entendermos que, 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral [...] assegurando-se lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 

 

Estaremos cumprindo nosso papel na garantia dos direitos das nossas crianças e 

adolescentes. 

 

5.1.2 - Projetos Interdisciplinares nos Anos Iniciais do Ensino fundamental  

A interdisciplinaridade é uma prática didático-metodológica e uma maneira de 

ensino que relaciona conteúdos de diferentes disciplinas, promovendo uma interlocução 

entre as informações, cujo objetivo é capacitar o aluno a aplicar os conhecimentos 

específicos de cada área na análise de um determinado tema e na resolução de situações, 

o que mostra sua consonância com a definição de competências apresentada na BNCC. 

Os objetivos da prática interdisciplinar são específicos de cada disciplina, 

enquanto o conceito de transversalidade e de transdisciplinaridade buscam superar o 

limite da disciplina através do diálogo, tratando e contextualizando um tema/objetivo 

comum (transversal ou não) entre diversas disciplinas. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) propõe que os temas 

transversais sejam trabalhados de forma interdisciplinar, pois compreendem a 

capacidade de analisar e organizar informações e também uma maneira de propor 

intervenções para problemas relacionados à Ética, à Saúde, ao Meio Ambiente, à 

Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 

 

[...] temas que estão voltados para a compreensão e para a construção da 

realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida 

pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política. 

Isso significa que devem ser trabalhados, de forma transversal, nas áreas e/ou 

disciplinas já existentes (BRASIL, 1997, p. 32). 

  

Segundo Hernandez (1998) os projetos devem deixar de ser considerados como 

um método em relação à prática escolar e se tornar uma ferramenta por orientar 

caminhos, opções e reflexões sobre a própria experiência de aprender. O papel do 

professor nessa proposta é sempre de mediador e facilitador do processo ensino e 

aprendizagem com um olhar diferente sobre a realidade escolar de maneira que se 

aproxime do conhecimento a ser construído. 

 

5.2.3 - Espaço escolar enquanto ambiente de investigação e solução de 

problemas 

Quando crianças, internalizamos as primeiras percepções do espaço, 

desenvolvemos nossos esquemas corporais e acomodamos nossos biorritmos aos 

padrões estabelecidos pelas organizações próprias do tempo escolar. Ao recordarmos 

nossas experiências escolares podemos perceber que os espaços não são estruturas 

neutras, mas construções sociais que aprendemos e que condicionam a significações de 

aprendizados em modos de educação. 

O espaço escolar é um elemento significativo, integrante do currículo oculto, 

deve compor um todo coerente, pois é nele e a partir dele que se estabelecem as relações 

de ensino aprendizagem. Este espaço pode constituir possibilidades ou limites, tanto o 

ato de ensinar como o de aprender exigem condições propícias ao bem estar docente e 

discente. 

Os espaços educativos devem ser acolhedores e vistos como lugares cheios de 

significados, pois abrigam a liturgia acadêmica, transmitem uma importante quantidade 

de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto. 
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Escolano (2001) propõe que a “localização da escola e suas relações com a 

ordem urbana das populações, o traçado arquitetônico do edifício, seus elementos 

simbólicos próprios ou incorporados e a decoração interior e exterior respondem a 

padrões culturais e pedagógicos que a criança internaliza e aprende”.  

A organização do espaço reflete a concepção metodológica adotada pelo 

professor e pela escola. Para o espaço escolar ser objeto de aprendizagem e respeito, são 

necessárias adaptações, organização dos materiais, exposição dos trabalhos além de 

possibilitar que os alunos se tornem protagonistas de seu desenvolvimento, assumindo a 

responsabilidade e coparticipação dessa organização. 

A gestão escolar democrática se torna peça chave na execução de um projeto 

político pedagógico que contemple o uso do espaço e sua otimização com vistas a 

melhoria da qualidade de ensino e responsabilidade social. 

 

As escolas integradoras devem reconhecer as diferentes necessidades de seus 

alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos de 

aprendizagem das crianças e assegurar o ensino de qualidade por meio de um 

adequado programa de estudos, de boa organização escolar, criteriosas 

utilização de recursos e entrosamento com suas comunidades. Deveria ser, de 

fato, uma contínua prestação de serviços e de ajuda para atender às contínuas 

necessidades especiais que surgem na escola (UNESCO, 1994, p. 23) 

 

Ao depararmos com a riqueza humana encontrada dentro de uma escola, é 

fundamental repensar a estrutura social que a envolve, bem como implicação na vida 

dessas pessoas. Revitalizar a escola e reestruturá-la é adotar formas mais solidárias e 

plurais de convivência. Na medida em que a educação é um direito natural e condição 

para formação integral do aluno, afirma Correr (2005) que o espaço se torna acolhedor, 

democrático e saudável, assim todas as nossas capacidades e talentos virão a tona.  

A prática pedagógica na escola deve ser diversificada, colaborativa e flexível, 

atendendo de forma efetiva a todos os alunos em suas especificidades. A Rede  

Municipal de Batatais, no intuito de contemplar a demanda atendida e respeitando as 

legislações vigentes, oferta ações complementares através de projetos e parcerias, sendo 

Apoio Pedagógico, Atendimento Educacional Especializado, Projeto Bom de Nota bom 

de Dança, Projeto criança pequeno aprendiz, Projeto Ginástica Artística, Projeto Futsal 

e Projeto Natação. 

Uma escola organizada pauta-se na construção coletiva, cuja identidade deve ser 

valorizada e respeitada, garantindo em seu interior, direitos básicos como: oportunidade 

de  acesso à educação de qualidade, ao brincar, à cultura, à saúde, ao lazer, a higiene, a 
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uma boa alimentação, à segurança, ao contato com a natureza, a espaços amplos por 

onde possa se movimentar, ao desenvolvimento da criatividade e da imaginação, ao 

respeito à individualidade e desenvolvimento da sua identidade. 

Entendemos também, como Macedo (2005) que a escola deve ser uma 

instituição responsável pela função social reguladora e formativa de alunos, além de ter 

suma importância na transmissão e produção de conhecimentos, estes promovem 

aprendizagens, cujo espaço privilegiado desenvolve saberes indispensáveis à 

convivência em sociedade. 

 

5.2 - A Transição dos Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental 

A transição dos Aos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental é muito 

impactante, seja para os alunos e família, seja para a equipe diretiva das escolas. Vale 

ressaltar que síntese das Aprendizagens que serão ampliadas e aprofundadas nos anos 

Finais do Ensino fundamental é discutida– e é excelente que assim seja - bem antes das 

crianças de fato passarem por essa transição.  

A transição dos alunos do 5º ano para o 6º ano escolar tem sido temática central 

em discussões que abarcam o processo de ensino-aprendizagem, a organização do 

trabalho pedagógico, aspectos do desenvolvimento orgânico, emocional, sociocultural e 

econômico, subsidiada pelos ditames colocados pelas políticas públicas educacionais e, 

sobremaneira, a articulação, necessária, entre os Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino 

Fundamental para o desenvolvimento pleno do educando. 

Além das questões pontuais acima citadas, ainda exercem influência sobre esse 

processo: 

I. Os saberes que constituem o currículo vigente em cursos específicos para a 

formação de professores, que não estabelecem diálogos entre si, tendo em vista que para 

atuar no então denominado Anos Iniciais, faz-se necessário o curso superior de 

Licenciatura em Pedagogia, ao passo que para o trabalho junto aos alunos dos Anos 

Finais exige-se curso superior de Licenciatura específico: Língua Portuguesa (Letras), 

Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física, Inglês, etc.;   

II. A gestão de recursos, financeiros e organizacionais. 

Anos de reflexões não foram suficientes para estabelecer a unidade entre esses 

segmentos de ensino, tanto que terminologias passaram a ser utilizadas para indicar 
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etapas que não existem legalmente: anos iniciais e anos finais; fase I e fase II do ensino 

fundamental, dentre outras. 

Segundo Aguirre (2013), professores dos Anos Finais deflagram o “despreparo” 

dos alunos para integrarem essa nova etapa de escolarização, apontando a imaturidade e 

a solicitação por atenção/informação como justificativa, ressaltando que os alunos, pré-

adolescentes que lhes chegam, não possuem autonomia e senso de autogestão. 

Também precisamos olhar atentamente para os direitos de aprendizagem, 

expressamente organizados pelos documentos oficiais norteadores que versam sobre os 

conteúdos, habilidades e competências que os alunos precisam desenvolver até o final 

do 5º ano, considerando que tais saberes alicerçarão a construção de novas 

aprendizagens. Logo, o domínio dos conhecimentos, reconhecidos como mínimo 

necessário, contribuirá para que os alunos sintam-se aceitos, integrados, parte efetiva 

dos fazeres do 6º ano, contribuindo para redução nos percentuais de fracasso e evasão 

escolar.  

Desta forma, as aprendizagens trabalhadas, e deveras construídas, nos Anos 

Iniciais serão ampliadas e aprofundadas nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

partindo de saberes elementares, para as especificidades próprias a cada disciplina que 

constituirá o “novo” currículo. 

Fazendo um recorte sobre a temática, podemos dizer que as escolas públicas 

municipais que atendem alunos dos Anos Iniciais, sob a orientação da Secretaria 

Municipal de Educação de Batatais, adotam condutas para mediar esse processo de 

transição. Ainda, se esforçam no sentido de possibilitar que os alunos que concluem os 

Anos Iniciais do ensino fundamental e adentram os Anos Finais, em sua maioria, 

atendidos em escolas públicas estaduais, sejam reconhecidos enquanto sujeitos com 

direitos a receber educação com qualidade, e tenham suas necessidades educacionais 

atendidas nesse “novo” contexto. 

Para tanto, documentos oficiais são elaborados pelos professores titulares das 

turmas do 5º ano, indicando a elegibilidade ou inelegibilidade de cada aluno para 

efetivar matrícula no 6º ano escolar, considerando seu desenvolvimento, ao qual 

anexamos uma redação elaborada pelo mesmo. 

Também acompanham os alunos que encerram os Anos Iniciais, quando 

pertinente, relatórios sobre os atendimentos pedagógicos de suporte que o aluno teve 

acesso, dados sobre a sua frequência, habilidades, competências e conteúdos 

trabalhados junto ao mesmo na sala de recurso pelo professor especialista - dificuldades 
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de aprendizagem significativa, alunos diagnosticados com algum tipo de deficiência 

(intelectual, física, visual, auditiva, surdez, etc.) ou transtornos, como do espectro do 

autista, por exemplo. 

Além de outros documentos que se encontrem no prontuário do aluno, como 

orientações feitas às famílias sobre condutas, necessidades de consultas médico-

pediátrica, o qual, julgando necessário, realizará encaminhamentos adicionais para 

médicos especialistas (neurologista, psiquiatra, oftalmologia), ou outros profissionais 

como psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas, por exemplo. Cópias de receituários, 

diagnósticos, e intervenções e/ou atendimentos realizadas por profissionais de equipes 

multidisciplinares do Conselho Tutelar, CRAS ou CREAS. 

Por hora, corroboramos as conclusões de Aguirre (2018), que enfatiza a ideia de 

faz-se necessário o comprometimento de todos os sujeitos envolvidos com o processo 

de transição de alunos do 5º para o 6º ano escolar, pois cabe a escola o 

acompanhamento sistemático do processo de aprendizagem e desenvolvimento do 

aluno. 

A que se considerar, também, o período de transição das fases do 

desenvolvimento cognoscitivo do aluno, as quais, segundo Jean Piaget, citado por Terra 

(2018), caracteriza-se por modificações nas estruturas do pensamento que partem do 

período das operações concretas e adentram o período das operações formais, em que os 

pré-adolescentes passam a ser capazes de dominar, abstratamente e generalizar, 

situações hipotéticas, elaborar e se apropriam de conceitos e valores sociais, éticos e 

morais. 

Tomando como ponto de partida as ações desenvolvidas pelos profissionais da 

equipe educacional do município, as questões políticas e em especial as que envolvem o 

processo de desenvolvimento humano e suas modificações, outras questões surgem: 

O quanto do desenvolvimento humano é considerado na organização pedagógica 

e no trato com o ser humano, nas relações interpessoais entre professores e alunos? 

Em que medida os documentos elaborados pelos profissionais dos Anos Iniciais 

são considerados e tomados como ponto de partida no processo de construção de 

aprendizagem dos alunos que ingressam aos Anos Finais de escolarização? 
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5.3 - O perfil do professor do Ensino Fundamental: um ciclo pensado em 9 anos 

Nos últimos anos ocorreram transformações sociais, políticas e econômicas que 

modificaram a sociedade e o sistema educativo. A educação deixou de ser destinada à 

elite e passou a enfatizar o ensino de massas.  

Devido a essas mudanças, tivemos um aumento quantitativo de alunos e o 

surgimento de problemas qualitativos, principalmente porque os docentes não trabalham 

mais com grupos de crianças homogeneizadas pela seleção, o que na realidade pouco 

existiu (NÓVOA, 1995).  

Com a democratização do ensino, a escola passou a acolher alunos com 

repertórios socioculturais diferentes e de diversos estratos sociais. Assim sendo, para 

atender essa demanda, o professor precisa frequentemente atualizar seus estudos, 

revisitar teorias pertinentes à sua formação e continuar aprimorando seus conhecimentos 

e procedimentos com o objetivo de contemplar as verdadeiras necessidades dos 

discentes.  

Na escola de hoje,  

 

[...] além de saber a matéria que leciona, pede-se ao professor  seja facilitador 

da aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador do trabalho em grupo, e que, 

para além do ensino, cuide do equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos, da 

integração social e da educação sexual,; a tudo isto pode somar-se a atenção 

dos alunos com necessidades especiais integrados na turma (NÓVOA,1995, 

p.100). 

 

Um outro fator de transformação do atual sistema educacional é a inibição das 

responsabilidades educativas de outros agentes de socialização. As famílias, por razões 

diversas, diminuíram o tempo de convívio com os filhos, levando a escola a ter 

responsabilidades educativas relacionadas a conjunto de valores essenciais que, 

tradicionalmente, eram transmitidos na esfera familiar. Somado aos fatores anteriores, o 

desenvolvimento de fontes alternativas de informações é mais um fator de 

transformação no sistema escolar, pois impõe aos docentes a contínua reflexão sobre 

sua prática pedagógica (NÓVOA , 1995). 

Com base ainda no que é preconizado por Perrenoud (2000), o professor do 

século XXI mais do que ter boa formação, deve continuamente atualizar-se nas novas 

didáticas e usar as novas tecnologias para auxiliar na aprendizagem e fixação dos 

conteúdos trabalhados. Além disso, deve organizar e gerir a progressão de 

aprendizagens, administrando a heterogeneidade dentro de uma classe e envolver os 
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alunos em sua aprendizagem (provocar o desejo de aprender). Para que isso ocorra o 

docente deve planejar e avaliar de forma sistemática, trabalhar bem em equipe e ter 

postura e atitude profissional adequada. 

Analisando o professor por essa ótica, fica claro que ele tem um papel social a 

cumprir, que se delimita a “provocar conflitos intelectuais, para que, na busca do 

equilíbrio, o aluno cresça” (FREITAS, 2005).  

A busca por uma identidade profissional não pode estar desvinculada das 

exigências globais e devemos considerar que os movimentos sociais têm estreita relação 

com os projetos educacionais. Além de muita dedicação, o compromisso profissional 

consigo mesmo, e uma ação pautada pela ética e pelo compromisso de crescer tanto no 

plano profissional quanto pessoal precisa prevalecer. É imprescindível estar apto a 

partilhar um ensino que corresponda à formação do educando, de modo que esteja 

contextualizado com os avanços que se apresentam nas mais diferentes atuações sociais.  

Em vista dos argumentos apresentados, o professor precisa considerar que tudo 

que é feito em sala de aula, por mais ínfimo que seja, influencia diretamente no grau de 

formação dos alunos. A organização da aula, as estratégias trabalhadas, o desempenho 

almejado, a riqueza do material utilizado e a competência educativa acumulada fazem 

toda diferença na aprendizagem dos alunos.  

É importante refletir, questionar-se sempre sobre sua prática e entender a escola 

como um lugar propício para aprender com os alunos e com os pares. Partilhar 

conhecimento e inovar sempre são fatores essenciais para estimular no educando a 

curiosidade e a vontade de avançar em suas aprendizagens escolares e pessoais, visando 

a compreensão e o respeito à diversidade humana, estimulando a cooperação e o 

respeito às diferenças para que aprendam a ter senso crítico e propositivo. Desse modo, 

fica evidente a importância de respeitar sempre os estágios cognitivos e a capacidade 

que o discente tem de ser protagonista, e não apenas espectador de sua trajetória escolar. 

Atualmente, pode-se dizer que ser professor no século XXI é ter conhecimentos 

teóricos que perpassam o conteúdo ministrado e utilizar uma gama variada de práticas 

de ensino. É desenvolver os conteúdos de modo contextualizado, globalizado e 

diversificado o suficiente para envolver os alunos em um projeto de ensino 

aprendizagem que contemple as necessidades individuais em um trabalho coletivo capaz 

de despertar interesse e motivação. Assim, o professor deixa de ser mero transmissor de 

conhecimentos e passa a ser formador de cidadãos capazes de agir criticamente na 

sociedade. 
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5.4 - Princípios e Organização do Trabalho Pedagógico nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

5.4.1 - Concepção de Adolescente 

A definição de adolescente é complexa e varia de acordo com a área de estudo; 

há definições no campo legal, social e na esfera psicológica. O marco legal da 

Legislação Brasileira quando a esse público é o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 

8.069, de 13 de julho de 1.990 (BRASIL, 1990), que define adolescente como sendo 

uma pessoa entre doze e dezoito anos de idade. 

Se, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, o início da adolescência 

é claramente marcado pelo início do amadurecimento sexual (puberdade), o seu fim não 

se define apenas pelo desenvolvimento corporal, mas, sobretudo pela maturidade social 

- que inclui, entre outras coisas, a entrada no mercado de trabalho e o assumir do papel 

social de adulto (OERTER & DREHER, 2002). 

Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos e pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre 

15 e 24 anos, critério este usado principalmente para fins estatísticos e políticos 

(EISENSTEIN, 2005). 

A adolescência é um período de mudança e transição, que afeta os aspectos 

físicos, sexuais, cognitivos e emocionais. Aberastury e Knobel (1992) a concebem 

como a fase da reorganização emocional, de turbulência e instabilidade, caracterizada 

pelo processo biopsíquico a que os adolescentes estão destinados. A corrente de 

identificação da adolescência como uma fase de “tempestade e estresse” citada oir Hall, 

apud Newcombe, 1999 e dos adolescentes como “conflituosos e conturbados” 

(TOMMASI, 1999) ainda perdura na sociedade, embora hoje se perceba que esta 

concepção foi “grandemente exagerada” (BEE, 1996). 

Entender a concepção de adolescente é vital para que o Projeto Político 

pedagógica e o currículo municipal estejam ancorados nessa visão, possibilitando assim, 

que as práticas educacionais atendam as exigências desse novo sujeito a ser formado. 
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5.4.2 - O aluno cidadão e a busca pelo protagonismo juvenil 

A cidadania é um dos princípios fundamentais que compõe a aparece na 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988). Conceitualmente, poder dizer que relaciona-se 

à 

[...] consciência de pertinência à sociedade estatal como titular dos direitos 

fundamentais, da dignidade como pessoa humana, da integração participativa 

no processo do poder, com a igual consciência de que essa situação subjetiva 

envolve também deveres de respeito à dignidade do outro e de contribuir para 

o aperfeiçoamento de todos (SILVA, apud MAZZUOLLI, 2001). 

   

Dessa forma, podemos conjecturar que cidadão é aquele que goza dos direitos 

garantidos, civis e políticos, mas que ao mesmo tempo cumpre seus deveres e 

obrigações, estando assim, apto a viver em sociedade. 

O desafio atual é tornar o nosso aluno, jovem cidadão de direitos e deveres em 

protagonista de sua história e em seu espaço e personagem principal de uma ação. 

O termo protagonismo juvenil é utilizado para designar a participação de 

adolescentes em ações que dizem respeito ao bem comum, ao enfretamento de situações 

reais na escola, na comunidade e na vida social mais ampla, pois o jovem carrega em si 

marcas potenciais iniciativa/ação, liberdade/escolha e compromisso/responsabilidade 

(COSTA, 2001; MENEZES & SANTOS, 2001). 

Nos dias de hoje, tem-se ainda, a expressão ator social que nomeia o indivíduo 

que, perseguindo interesses particulares ou “objetivos pessoais” realiza um diagnóstico 

das possibilidades (ou estabelece projetos realistas); dialoga, negocia, estabelece 

alianças e defende seus interesses perante outros atores (atos tomados como exemplos 

de práticas de cidadania, para o que se requer capacidade de comunicação); e faz coisas 

em benefício de si mesmo e de sua localidade ou grupo mais próximo (TOURAINE, 

1998). 

Portanto, o adolescente deverá ser o ator principal de sua atitudes e estar 

preparado para tomar decisões e responder pelos seus atos, tendo consciência de suas 

ações, sendo o ambiente escolar de extrema importância, uma vez que este deve 

contribuir para que o educando desenvolva  autonomia, capacidade de planejamento, 

altruísmo,  elementos imprescindíveis no desenvolvimento de suas habilidades e 

competências na conquista de sua identidade pessoal e social. 

Para que o aluno seja, portanto, protagonista, deve ser sujeito e simultaneamente 

objeto das suas várias aprendizagens. No desenvolvimento dessas ações de 

Protagonismo Juvenil o jovem vai se tornando autônomo à medida que é capaz de 
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avaliar e decidir com base nas suas crenças, valores e interesses; vai se tornando 

solidário, diante da possibilidade de se envolver como parte da solução e não do 

problema em si; e competente para compreender gradualmente as exigências do novo 

mundo do trabalho e preparado para a aquisição de habilidades específicas requeridas 

para o desenvolvimento do seu Projeto de Vida. 

As práticas e vivências escolares nas escolas municipais devem proporcionar ao 

jovem aluno agir com postura própria, como sujeito que sabe o que quer e que 

empenha-se para realizar seus objetivos. Esse empenho deve conduzi-los a patamares 

superiores em termos de autonomia, conferindo-lhes melhores condições para lidar com 

as diversas alternativas no enfrentamento e resolução de problemas que os desafiam.  

  É sabido que as pessoas que têm a oportunidade de frequentar uma escola, 

exercem melhor sua cidadania, pois, têm melhores condições de realizar e defender seus 

direitos (saúde, habitação, meio ambiente, participação política etc.). Sendo, portanto, a 

educação escolar base constitutiva na formação do ser humano, e na luta cotidiana dos 

cidadãos por direitos individuais e coletivos. E é nesta luta que se apreende o 

compromisso com o respeito pelos direitos de outras pessoas, portanto, com seus 

deveres. 

A cidadania ativa requer a participação na esfera pública e tem como base o 

respeito em relação às diferenças e a superação das desigualdades sociais, 

bem como a capacidade de buscar consensos que privilegiem a maioria dos 

envolvidos, ou, num sentido mais amplo, o bem comum (HADDAD, 2003).  

 

Cabe, deste modo, ao jovem estudante da rede municipal de ensino experiências 

que o torne competente para protagonizar sua história como cidadão ativo da sociedade 

à qual está inserido. 

 

5.4.3 - Projetos Interdisciplinares nos Anos Finais do Ensino Fundamental  

A proposta de inserção de projetos interdisciplinares nos anos finais do Ensino 

Fundamental em nossas diretrizes curriculares vem ao encontro das necessidades e 

desafios gerados no mundo contemporâneo, que se refletem especificamente no 

ambiente escolar.  

Porém, analisando o contexto escolar, o vemos guiado pelo princípio das 

disciplinas, cada uma em sua especificidade, constituindo-se dentro da rotina escolar 

como matérias escolares. Tal divisão do saber científico em disciplinas, e 

consequentemente a divisão do saber escolar em matérias, advém de um longo processo 
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histórico que remonta à revolução científica ocorrida nos séculos XVI e XVII, 

principalmente após a difusão do pensamento cartesiano, do filósofo René Descartes 

(FRANCO, 2015).  

Entretanto, até o século XIX os pensadores ainda dominavam diversas áreas da 

ciência, evitando uma compartimentação do saber. Somente após a Revolução Industrial 

e a divisão do trabalho gerada a partir dela, é que observamos a formação de um mundo 

fragmentado, dividido em pequenas partes, que se refletiu dentro da escola do século 

XIX, separando o conhecimento em disciplinas isoladas uma das outras, assim como foi 

com toda a sociedade da época (PIRES, 1998). 

Visto isso, a fragmentação dos saberes dentro da escola se reflete em como os 

alunos constroem sua visão de mundo, não conseguindo encontrar sentido no que se 

ensina. Assim, esse aluno não consegue acompanhar a sociedade atual, que abandonou 

o paradigma da fragmentação de saberes do século XIX, considerando que o mercado 

de trabalho passou a exigir profissionais ativos, com capacidade de estabelecer relações 

entre vários aspectos da realidade (PEDROSA e ZANON, 2014).  

Deste modo, podemos observar que os paradigmas sociais mudaram, mas a 

escola ainda demonstra dificuldades em acompanhar tal processo. Assim, o ensino pela 

interdisciplinaridade se encontra como uma alternativa para superar a fragmentação do 

saber e formar alunos preparados para os novos paradigmas e necessidades do mundo 

contemporâneo. 

Entendemos que a interdisciplinaridade não é apenas um trabalho realizado em 

toda a escola, sendo cada professor responsável por uma parte do todo, pois este 

processo se caracteriza como multidisciplinar. A interdisciplinaridade requer uma 

extrapolação da disciplina, quando um profissional da educação é especialista em sua 

“matéria”, mas também tem conhecimento dos recursos e objetivos das demais, que 

caminham juntas em um mesmo processo, tendo um fim em comum (PEDROSA e 

ZANON, 2014).  

Pensar em interdisciplinaridade é pensar não só de forma teórica, mas prática, é 

pôr em processo nossa capacidade de dar sentido e transformar o mundo em nossa volta, 

partindo de uma necessidade a ser suprida e desenvolvendo o trabalho necessário para 

tal, por meio da práxis (teoria + prática) (CORTELLA, 2000). 

Assim sendo, a interdisciplinaridade não visa abolir as disciplinas, mas 

relacioná-las e, em seu diálogo, produzir sentido para o aluno, um sentido total, não 

fragmentado (PIRES, 1998).  
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Pelo fato de a interdisciplinaridade lidar com a prática, não só com 

conhecimento teórico, desenvolvê-la em forma de projetos dentro da escola nos parece 

uma alternativa construtiva e proveitosa a todos. Os projetos educacionais visam partir 

de algum problema ou situação que se coloque como necessária a desenvolver com um 

determinado conjunto de alunos ou envolvendo toda a escola, devendo fazer parte de 

um programa escolar maior, porém com ações curtas e com tempo definido 

(FERNANDES, 2011).  

Através dos projetos inter-relacionando diversas disciplinas, podemos 

desenvolver os alunos de uma forma integral, garantindo a aprendizagem voltada para a 

convivência social, democrática e tolerante, como prevê a LDB (BRASIL, 1996). 

Os projetos educacionais a serem desenvolvidos no município se pautarão na 

concepção do aluno como um agente do próprio conhecimento, que carrega sua 

bagagem de vida e necessidades próprias, sendo um sujeito ativo. Assim, entendemos o 

professor como mediador do processo de aprendizagem, que através dos projetos 

colaborativos e interdisciplinares, poderá desenvolver métodos sintéticos (do específico 

para o todo) ou analíticos (do todo para o específico) para desenvolver suas atividades 

(WEISZ, 2011). Utilizando essa metodologia, poderá explorar ao máximo as 

possibilidades e suprir as necessidades dos alunos. Desta forma, e através da constante 

pesquisa de materiais e técnicas pelo professor, e incentivando os alunos à pesquisa 

constante para o desenvolvimento das atividades interdisciplinares (DEMO, 1996), 

podemos flexibilizar as barreiras existentes entre as disciplinas escolares. Tais projetos 

também necessitam extrapolar os muros da escola, pois a comunidade escolar deve estar 

presente em todo o processo de aprendizagem e se favorecendo das ações escolares 

(PEDROSA e ZANON, 2014).  

Visto isso, possibilitamos através da prática de ações em projetos 

interdisciplinares, unindo teoria e prática, uma construção de conhecimento mais 

significativo por parte dos alunos e garantindo uma formação integral do ser humano. 

 

5.4.4 - Espaço escolar enquanto ambiente de investigação e solução de 

problemas 

Reconhecemos o espaço escolar como algo que vai além de ser apenas uma 

dimensão geométrica. Entendemos que o espaço escolar está constituído de diversos 

signos, símbolos e registros de quem nele convive. Sendo a escola um espaço de 
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vivência e que também é provida de seus símbolos, ela representa uma experiência 

fundamental na aprendizagem e formação de estruturas de conhecimento, assim como 

uma experiência de importância equivalente quanto ao desenvolvimento sensorial, 

motor e cognitivo, a partir de sua materialidade (PIAGET, 1970).  

Portanto, visualizamos sua importância significativa no currículo, seja formal ou 

o currículo oculto, pela transmissão de valores e normas que podem afetar a vida dos 

sujeitos. 

Este ambiente deve se consolidar de forma coerente, pois será nele e a partir do 

mesmo que será desenvolvida a prática pedagógica, constituindo como um espaço de 

possibilidades ou de limites, pois o ato de ensinar e de aprender exigem condições 

harmônicas tanto ao corpo docente quanto ao discente. 

Geralmente consideramos o conflito como algo negativo a ser evitado, porém 

pensando no ambiente escolar o conflito também pode ser uma possibilidade de 

aprendizagem, preparando o aluno para a vivência em uma sociedade democrática. 

Conflitos de opinião, de visões de mundo, de crenças e mesmo aqueles provocados pela 

indisciplina, constituem excelentes oportunidades de exercício da alteridade 

(VYGOTSKY apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993). 

 Para tanto, a figura de um mediador torna-se de extrema importância no sentido 

de encontrar formas apropriadas de solução de problemas, levando em consideração não 

apenas a repressão, mas sim formas pedagógicas que levem a um aprendizado 

significativo por parte do aluno. 

Desta forma, entendemos que tais conflitos, típicos da convivência social, 

podem ocorrer em todo o ambiente escolar. Visto isso, o mediador deve estar atento à 

visão de mundo dos educandos, sem hierarquizá-las, e ao contexto escolar onde os 

conflitos acontecem. O mediador deve conhecer e dominar as possibilidades oferecidas 

pelo ambiente escolar, utilizando os aspectos motores, cognitivos e sensoriais para 

solucionar os problemas que se desenvolvem neste ambiente. Deve-se levar em 

consideração também o conjunto de regras que regem tal espaço de aprendizagem, 

podendo as mesmas serem ensinadas, aprendidas, problematizadas e construídas no 

processo de solução de problemas. 

Considerando que todo espaço escolar é um ambiente de aprendizagem, todos os 

agentes envolvidos – faxineiros, cozinheiros, serventes, inspetores de alunos, 

estagiários, secretários, professores, coordenação pedagógica, vice-diretores, diretores e 
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mesmo alunos – devem ser considerados como participantes do processo educacional, 

sendo potenciais mediadores de conflitos.  

Em resumo, todos os fatores do ambiente escolar, desde os estruturais até os 

agentes envolvidos, passando por sua concepção simbólica, são por nós considerados 

elementos ativos no processo educacional e na resolução de conflitos. 

 

5.5 - O FAZER PEDAGÓGICO E SUA ORGANIZAÇÃO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5.5.1 - Descrição das habilidades e competências desenvolvidas no Ensino 

Fundamental 

Conforme expresso nos PCNs, as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos ao longo da escolaridade “são de ordem cognitiva, física, afetiva, de relação 

interpessoal e inserção social, ética e estética, tendo em vista uma formação ampla” 

(BRASIL, 1997, p. 67).                                                                                                                                                                                

 Nessa perspectiva, o documento citado esclarece que a mudança está na função 

que se deve atribuir aos conteúdos, ampliando-os para além de fatos e conceitos, 

incluindo procedimentos, valores, normas e atitudes. Esta atribuição passa para a escola 

a responsabilidade na formação dos alunos e a necessidade de um planejamento 

pedagógico consciente. 

Os documentos orientadores e oficiais dos diferentes níveis de ensino referentes 

à educação no Brasil têm colocado – em consonância com uma tendência mundial – a 

necessidade de centrar o ensino e aprendizagem no desenvolvimento de competências e 

habilidades por parte do aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual. 

Ao direcionar o foco do processo de ensino e aprendizagem para o 

desenvolvimento de habilidades e competências, devemos ressaltar que essas 

necessitam ser vistas, em si, como objetivos de ensino, ou seja, é preciso que a escola 

inclua entre as suas responsabilidades a de ensinar a comparar, classificar, analisar, 

discutir, descrever, opinar, julgar, bem como, fazer generalizações, analogias, emitir 

diagnósticos.  

Enfim, é papel da escola proporcionar ao educando espaço para o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 
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5.5.2 - As Competências específicas da Área de Linguagens para o Ensino 

Fundamental 

A área de Linguagens precisa estar articulada com as Competências Gerais da 

Educação Básica, para que o desenvolvimento das competências específicas seja 

garantido, sendo que essa última exibe o caminho de como as Competências Gerais está 

expressa nas áreas e nos componentes. 

Considerando que a BNCC determina que a alfabetização deva ocorrer nos dois 

primeiros anos desse segmento, a ação pedagógica deve estar em consonância com 

todas as práticas propostas. Assim, cabe aos Anos Iniciais dar continuidade às práticas 

vivenciadas na Educação Infantil. 

Conforme determinada pela BNCC, a área de Linguagens referente ao Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais é composta pelos componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, Arte e Educação Física. 

A organização posta visa aproximar os estudantes de aprendizagens pautadas às 

múltiplas práticas de linguagem constitutivas das atividades humanas, permitindo 

ampliar suas capacidades expressivas. Consequentemente, é necessário entender que a 

linguagem no sistema semiótico, práticas verbais e não verbais, a articulação entre 

verbal e não verbal (multimodais) ocorrem quando há interação. 

Como forma de oportunizar aos estudantes espaços para que possam 

experimentar variadas práticas e interação em diferentes campos de atividade humana, 

de forma a desenvolver o senso crítico e a autonomia, foram estabelecidas competências 

específicas a serem desenvolvidas. 

 

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 

cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de 

significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. 

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e 

linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, 

ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção 

de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

107 

 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o 

outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões 

do mundo contemporâneo. 

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 

pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas 

diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à 

diversidade de saberes, identidades e culturas. 

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 

                                                       (BRASIL, 2017, p. 63) 

 

5.5.3 - As Competências de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 

(Práticas de Linguagem E Campos de Atuação) 

Como citado anteriormente, os Anos Iniciais dará continuidade às práticas 

vivenciadas na Educação Infantil, principalmente no campo de experiência oralidade e 

escrita. 

Na Educação Infantil as crianças se inserem no universo das culturas do escrito, 

cabe ressaltar que não se trata da antecipação do processo formal de alfabetização, mas 

sim o reconhecimento da função social da leitura e da escrita. 

Nesse sentido, o texto (oral e escrito) assume o centro do trabalho de Língua 

Portuguesa, com isso permite que a criança use a língua (falada e escrita) e as diferentes 

linguagens de maneira crítica e reflexiva.  

 

O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e 

orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-

los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas 

de linguagem ocorridas neste século, devidas em grande parte ao 

desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação 

(BRASIL, 2017, p. 65). 
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O processo de alfabetização se inicia bem antes da entrada da criança na escola, 

visto que participa a todo o momento de diferentes eventos e práticas letradas, porém é 

nos Anos Iniciais que é esperado que ela se alfabetize. 

Os alunos precisam pensar sobre a escrita e sobre o que ela representa, é 

fundamental que sejam oferecidas situações didáticas que os levem a refletirem sobre o 

sistema alfabético de escrita e coloquem em jogo tudo o que sabem. 

Para ler e escrever com autonomia é necessário à apropriação do sistema de 

escrita, visto que a língua é um sistema discursivo organizado no uso e para o uso de 

forma contextualizada. Assim, torna-se importante o conhecimento do alfabeto, a forma 

gráfica das letras (imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula), seus nomes e valor sonoro 

(fonemas).  

A conquista da escrita alfabética não garante ao aluno a possibilidade de 

compreender e produzir textos em linguagem escrita. Essa aprendizagem 

exige um trabalho pedagógico sistemático. Quando são lidas histórias ou 

notícias de jornal para crianças que ainda não sabem ler e escrever 

convencionalmente, ensina-se a elas como são organizados, [...]. Um aluno 

que produz um texto, ditando-o para que outro escreva, produz um texto 

escrito, isto é, um texto cuja forma é escrita ainda que a via seja oral 

(BRASIL, 1997, p. 27). 

 

A capacidade/habilidade de ler e escrever não estará encerrada quando o aluno 

dominar o sistema de escrita, esse processo perdura por toda a vida, principalmente 

quando estiver envolvido em práticas que envolvem a língua escrita. 

Conforme previsto na BNCC, as competências específicas de Língua Portuguesa 

perpassam todos os componentes curriculares do Ensino Fundamental e 

necessariamente precisam estar articuladas com as competências gerais e com as 

competências de linguagens, garantindo assim o seu pleno desenvolvimento. São elas: 

 

1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus usuários e 

da comunidade a que pertencem. 

2. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 

3. Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, rejeitando 

preconceitos linguísticos. 

4. Valorizar a escrita como bem cultural da humanidade. 

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequado à 

situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual. 
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6. Analisar argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios 

de comunicação, posicionando-se criticamente em relação a conteúdos 

discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias. 

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos e 

interesses pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho 

etc.). 

9. Ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social com compreensão, 

autonomia, fluência e criticidade. 

10. Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de 

compreensão do mundo e de si mesmo. 

 

Além das competências específicas, o documento propõe quatro eixos 

organizadores da Língua: Oralidade, Leitura/Escuta, Produção Escrita, Análise 

Linguística e Semiótica. Cada eixo é acompanhado de proposições de unidade 

temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades para cada ano do Ensino 

Fundamental. 

 

Práticas de Linguagem 

O Eixo Leitura correspondente às práticas de linguagem, as quais visam 

aprimorar a compreensão leitora. Como é proposto que ao final do segundo ano a 

criança tenha desenvolvido o domínio do sistema alfabético de escrita, nos anos 

subsequentes deve ocorrer o aprimoramento da compreensão leitora e das habilidades 

de interpretação de textos não literários verbais e multimodais. 

 

Na era do impresso, reservou-se a palavra texto principalmente para referir os 

textos escritos, impressos ou não; na vida contemporânea, em que os escritos 

e falas se misturam com imagens estáticas (fotos, ilustrações, gráficos, 

infográficos) e em movimento (vídeos) e com sons (sonoplastias, músicas), a 

palavra texto se estendeu a esses enunciados híbridos de “novo” tipo, de tal 

modo que hoje falamos também em textos orais e em textos multimodais, 

como as notícias televisivas e os vídeos de fãs no youtube (ROJO, 2012). 

 

A leitura vai muito além da decodificação de códigos, requer o uso eficiente de 

estratégias e procedimentos para que faça sentido ao leitor. O professor como mediador 

das aprendizagens de seus alunos deve apresentar um repertório variado de textos, 
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estabelecer contextos, informar e fazer boas perguntas
1
. Quando os alunos são 

desafiados e estimulados por meio dos procedimentos adotados pelo professor 

gradualmente, o leitor se torna mais autônomo e constitui suas formas de ler e 

compreender. 

Quando falamos de leitura fluente e proficiência leitora, precisamos considerar 

algumas estratégias que são necessárias para o processamento de sentidos dos textos: 

 Seleção: o leitor se restringe aos índices úteis; 

 Antecipação: é possível prever informações e até mesmo antecipar 

significados contidos no texto, utilizando-se de informações explícitas ou suposições; 

 Inferência: capacidade de ler além do que está escrito, captar o que não 

está escrito de forma explícita. Essa capacidade se dá baseada em pistas fornecidas pelo 

próprio texto ou pelo que o leitor conhece dele, essas podem ou não serem validadas. 

 Verificação: é a validação ou não das demais estratégias, esse tipo de 

conferência é própria da leitura.  

As estratégias de leitura são acionadas quase que ao mesmo tempo, porém não 

damos conta desse evento, ele só é percebido quando analisamos todo o nosso processo 

de leitura. 

É preciso ter claro que formar um leitor competente segundo os PCN (BRASIL, 

1997, p.41), “[...] é formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler 

também o que não está escrito, [...] que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a 

um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localização de 

elementos discursivos.” 

Além dos textos escritos, os alunos também deverão ser capazes de ler imagens 

estáticas ou em movimento e o som, presentes gêneros digitais. 

Os alunos precisam ler, ouvir, comentar sobre os textos escritos, mas acima de 

tudo precisam refletir sobre o autor, para quem escreveu e sobre o quê, qual a 

finalidade, tempo e espaço, meio de circulação e como chegou até a sala de aula. Além 

dos aspectos discursivos é fundamental o desenvolvimento do pensamento crítico, 

ampliando o conhecimento de mundo do aluno. 

 

                                            
1 Fazer boas perguntas nesse contexto significa desafiar os alunos a anteciparem o que 

texto quer dizer. 
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Portanto, é imprescindível que o aluno reconheça a importância das culturas do 

escrito e sua influência em práticas cotidianas (bilhete, mensagem, listas etc), na 

organização da vida social (placa, mapa, roteiro etc), em práticas mais complexas como 

as necessárias ao exercício da cidadania (lei, regulamento), formação escolar ( verbete, 

artigo de divulgação científica etc) entre outras. 

Conforme os alunos avançam em sua escolaridade a atividades de leitura devem 

aumentar progressivamente, assim como a complexidade textual e lembrando que essa 

progressão acompanha os alunos até o Ensino Médio. 

Realizar o trabalho focado na progressão das habilidades requer que os 

professores estejam atentos ao período de desenvolvimento, visto que ele não ocorre em 

um curto espaço de tempo, tudo irá depender da complexidade, o grau de autonomia a 

ser desenvolvido e não menos importante, o quão desafiante são essas leituras. 

No Eixo Oralidade é importante destacar que é função da escola ensinar os usos 

da língua adequada a diferentes situações comunicativas. É fundamental, porém, que a 

escola ensine os alunos a utilizarem a linguagem de forma correta e a fazer uso da 

língua oral de forma competente, sejam elas em situações formais ou informais. 

Trabalhar com o eixo Oralidade, não pressupõe atividades de “conversas”, 

leitura em voz alta, a utilizarem corretamente a entonação, etc. O norte desse trabalho é 

a identificação das características de diferentes gêneros textuais e orais, com destaque 

para aulas dialogadas, podcasts, web conferência, seminários, programa de rádio, 

entrevista, jingle, contação de histórias, apresentação de cantigas, entre outras. 

Além da relação entre a língua falada e língua escrita, temos a presença de outras 

linguagens como a expressão facial, o gesto, elementos gráficos entre outros, portanto o 

discurso oral se adequa as necessidades de comunicação dos envolvidos. 

Assim é de extrema importância que o planejamento de atividades garanta 

momentos sistemáticos de fala e escuta, pois essas podem converter em boas situações 

de aprendizagem. 

O Eixo Produção escrita indica que os alunos devem ter contato com situações 

reais de produção de textos não ficcionais verbais, multimodais, não sendo um ato 

mecânico, mas uma atividade em que os alunos são envolvidos com as práticas sociais 

de linguagem, fazendo uso da escrita, apreciação, revisão, reescrita e edição de textos. 
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Para o início do trabalho com as práticas de escrita não é necessário que os 

alunos dominem o sistema alfabético de escrita, por isso devem ser iniciadas no 

primeiro ano e como apoio do professor. 

A BNCC propõe a prática produção de textos com finalidades diversas, com a 

utilização de produção de gêneros pertencentes a diferentes domínios da linguagem. 

Cabe ao professor selecionar o gênero adequado aos objetivos que pretende atingir, pois 

cada um possui características que precisam ser aprendidas. 

Ao oferecer para os alunos oportunidades de aprenderem a escrever, os 

professores contribuem para a compreensão do sistema alfabético de escrita e os 

aproxima das condições nas quais é produzida: para quem, onde e como se escreve.  

Segundo os PCNs, (BRASIL, 1997, p. 47) “O trabalho com produção de textos 

tem como finalidade formar escritores competentes capazes de produzir textos 

coerentes, coesos e eficazes” 

Tomando como base essa afirmação, escritores competentes são capazes de 

olhar para o próprio texto e avaliar se estão adequados e satisfatórios, considerando o 

contexto de produção. 

No Eixo Análise Linguística e Semiótica estão intrínsecas as práticas 

realizadas nos eixos: oralidade, leitura/escuta, produção, legitimando o que é proposto 

nos PCN – uso-reflexão-uso. 

O trabalho com esse eixo apresenta a organização da alfabetização e propõe o 

trabalho com os conhecimentos linguísticos e gramaticais indispensáveis para a 

compreensão e a produção de textos orais e escritos, sem se afastar da reflexão sobre o 

léxico, intertextualidade, organização textual, coesão e coerência entre outros. Com isso 

deixa-se de trabalhar a gramática de forma isolada e passa-se a analisar o 

funcionamento da linguagem e suas variações. 

 

Campos de Atuação 

 
Os Campos de Atuação são uma categoria de organização do currículo que 

articulam com as práticas de linguagem. Essa articulação prioriza a contextualização do 

conhecimento escolar e das práticas sociais derivadas de situações reais, porém devem 

estar centradas em contextos significativos para os alunos. 

A BNCC considera cinco campos de atuação, havendo variação entre os Anos 

Inicias e Finais conforme suas especificidades: 
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ANOS INICIAIS ANOS FINAIS 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA  

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E 

PESQUISA 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E 

PESQUISA 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA  CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO 

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA 

PÚBLICA 

 

Os campos visam uma ação formativa para o uso da linguagem dentro e fora da 

escola, além criar “condições para uma formação para a atuação em atividades do dia a 

dia, no espaço familiar e escolar, uma formação que contempla a produção do 

conhecimento e a pesquisa [...] (BRASIL, 2017), além das experiências de leitura e 

escrita literária perpassando pela compreensão de textos multissemióticos. 

Para compreender o movimento a ser realizado em cada campo, precisa-se 

entender que existe um movimento de progressão, ao mesmo tempo em que se observa 

uma diferença sutil entre os gêneros incluídos em determinado campo. 

O Campo da vida cotidiana apresenta os gêneros orais e menos 

institucionalizados, diferente dos demais campos que apresentam práticas e gêneros 

mais institucionalizados, predominando a escrita e o oral público. 

Apesar dos campos se relacionarem entre si, é importante que se compreenda 

que são organizadores do componente com a função didática de possibilitar a 

compreensão de que os textos circulam dinamicamente na prática escolar e na vida 

social, contribuindo para a necessária organização dos saberes sobre a língua e as outras 

linguagens, nos tempos e espaços escolares (BRASIL, 2017). 

 

5.5.4 - Orientações Didático-Metodológicas Língua Portuguesa - Anos 

Iniciais 

Para o pleno o desenvolvimento das competências específicas de cada 

componente curricular, foi estabelecido na BNCC para cada ano de escolaridade e cada 

componente curricular, um conjunto de habilidades
2
. Essas habilidades são a peça 

                                            
2
 Aprendizagem que o aluno têm o direito a ter acesso para que as competências sejam 

desenvolvidas ao final da Educação Básica. 
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chave do processo educativo, é por meio do desenvolvimento delas que os alunos 

poderão construir seu conhecimento e desenvolver os mecanismos necessários para a 

progressão nos estudos e desenvolverem as competências gerais da BNCC. 

Cada habilidade está relacionada a um objeto de conhecimento, que deixa de 

ser o foco central e passa a ser o meio para que as habilidades sejam desenvolvidas. 

Para cada objeto de conhecimento determinado, diversas habilidades ou somente 

uma serão desenvolvidas, por sua vez os objetos estão agrupados em unidades temáticas 

de acordo com o que eles representam para cada componente curricular. 

As unidades temáticas são mais amplas e possuem alguns objetos de 

conhecimentos e um grupo maior de habilidades que são desenvolvidas a partir deles. 

Portanto, as habilidades são essenciais para que a aprendizagem aconteça e as 

competências sejam desenvolvidas. 

Para garantir o planejamento e desenvolvimento de boas situações de 

aprendizagens em Língua Portuguesa, é necessário que o professor oportunize aos 

alunos o contato com situações didáticas significativas que ampliem o conhecimento 

linguístico por meio: da variedade de gêneros textuais; da construção de procedimentos 

de leitura variados; que aprendem a ler com diferentes propósitos; desenvolva o 

comportamento leitor e faça uso competente da linguagem oral. 

Perrenoud (2000) afirma que uma situação de aprendizagem não acontece por 

acaso, e os alunos precisam ser colocados frente a uma tarefa ou a um problema a 

resolver. Portanto, o planejamento se torna primordial no trabalho do professor, e a 

partir dele as situações tomam forma e se constituem como aprendizagem em sala de 

aula. 

O professor deverá garantir em sua rotina de sala de aula algumas situações que 

potencializam a aprendizagem dos seus alunos em Língua Portuguesa, entre elas 

destacam-se: 

 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM ORAL 

RODAS DE CONVERSA 

Propor rodas de conversa nas quais os alunos possam escutar e narrar fatos conhecidos ou relatar 

experiências ou acontecimentos do cotidiano. 

Importante que os alunos sintam-se à vontade para expressar sensações, sentimentos ou até mesmo 

necessidades. 
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APRESENTAÇÕES 

Promover situações em que possam expor oralmente um tema predefinido, com a utilização de 

suporte escrito, como: cartazes, roteiro, slides entre outros. 

 

CONVERSAS SOBRE OS TEXTOS 

Para auxiliar os alunos a compreender e distinguir as características da linguagem oral e da 

linguagem escrita deverá ser proposto conversas sobre os textos escolhidos. 

 

 

PRÁTICAS DE LEITURA 

LEITURA REALIZADA PELO PROFESSOR 

Propiciar momentos de leitura realizada pelo professor configura um momento rico, pois permite aos 

alunos serem espectadores de um leitor experiente (o professor), por intermédio dessa experiência, 

eles têm acesso a textos literários e não literários. 

 

LEITURA REALIZADA PELOS ALUNOS 

A leitura realizada pelo aluno deve permitir o desenvolvimento das estratégias de leitura e por 

consequência conhecer o uso e a função do texto do texto lido, além da construção de sentido. 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

Propor pesquisa em que os alunos consultem diferentes fontes e suportes (revista, site, jornal, livros 

entre outros) para aprender a buscar e localizar informações. 

 

LEITURA COM DIFERENTES PROPÓSITOS 

A leitura com diferentes propósitos (para diversão, informação sobre um assunto, localização de 

informação específica, etc) proporciona que os alunos aprendam procedimentos adequados aos 

gêneros trabalhados. 
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ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

ATIVIDADES DE LEITURA PARA ALUNOS QUE AINDA NÃO LEEM 

CONVENCIONALMENTE 

Oferecer textos aos alunos, mesmo para aqueles que ainda não leem convencionalmente ou não 

possuem fluência na leitura, propicia a reflexão sobre o sistema de escrita. 

Para os alunos em processo de alfabetização o professor deve oferecer textos que sabem de 

memória, cantigas, parlendas, rimas, listas entre outros, pois permitem o ajuste do oral e do 

escrito, bem como colocar em jogo/prática o que sabem em relação ao sistema de escrita 

alfabético. 

 

ATIVIDADES DE ESCRITA PARA ALUNOS QUE AINDA NÃO ESCREVEM 

CONVENCIONALMENTE 

As atividades devem colocar os alunos para escrever textos que sabem de memória como: 

parlendas, adivinhas, quadrinhas, cantigas entre outros. O foca está na reflexão do sistema de 

escrita, como escrever, quantas e quais letras usar, sem a preocupação do conteúdo a ser escrito. 

 

ATIVIDADES COM O ALFABETO 

A apresentação do alfabeto completo deve ser realizada desde o início do ano. 

Propor que recitem o nome de todas as letras, apontando na sequência e nomeá-las quando 

necessário. 

 

ESCRITA EM DUPLAS 

Os alunos com hipóteses de escrita não alfabética devem fazer uso de letras móveis.  A utilização 

desse material manipulativo aprimora a reflexão sobre a escolha de cada letra, devendo sempre 

justificar suas escolhas para o parceiro de dupla. 

 

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

ESCRITA COLETIVA 

Esta atividade permite que o professor trabalhe com inúmeros gêneros textuais, sempre ajustando 

ao desenvolvimento da turma. 

Utilizando a estratégia da escrita coletiva em sala de aula, o professor permite que o aluno 

compreenda a estrutura dos textos e sua finalidade, além de se apropriarem de recursos coesivos 

que garantam a continuidade e a progressão textual. 
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ESCRITA EM DUPLAS 

Os alunos devem ser orientar o papel de cada um na escrita ou na reescrita: quem dita, quem 

escreve e quem revisa, sempre alternando os papéis. 

 

ESCRITA INDIVIDUAL 

Durante a produção individual o aluno coloca em jogo tudo o que sabe em relação à escrita, porém 

é fundamental que ele tenha claro algumas questões como: para quem está escrevendo; qual o 

gênero escolhido e o que quer dizer com sua produção. 

Iniciar o trabalho com a reescrita de textos literários conhecidos auxilia o aluno a estruturarem suas 

ideias e a fazer escolhas assertivas durante a escrita. 

Reescrever é uma atividade desafiadora, pois a partir de um texto fonte, o aluno precisa: resgatar os 

episódios principais; manter a coesão e coerência textual, pois a quebra na narrativa pode prejudicar 

o sentido do texto; utilização da pontuação e também as questões ortográficas. Lembrando que as 

questões relacionadas à pontuação e ortografia, devem ser trabalhadas primeiramente durante o 

processo de revisão. 

Na produção de textos de autoria parcial ou total, o aluno mobiliza todos os conhecimentos que 

possui em relação ao gênero que será abordado, por esse motivo os alunos devem ter contato com 

diversos gêneros, pois cria um repertório amplo para utilizar nos momentos de produção autônoma. 

 

ANÁLISE DE TEXTOS BEM ESCRITOS 

Importante ressaltar que as escolhas devem ser planejadas de forma a garantir uma diversidade de 

textos literários e não literários bem escritos, portanto a escolha de bons autores torna-se primordial. 

O professor deve atuar destacando aspectos importantes sobre a escolha das palavras, recursos de 

substituição, marcas que identificam o estilo, recursos de concordância e pontuação entre outros. 

 

5.5.5 - Orientações Didático-Metodológicas Língua Portuguesa – Anos Finais 

 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM ORAL 

MOMENTOS DE COMPARTILHAR 

Propor atividades em que os alunos possam compartilhar suas experiências, vivências e opiniões 

sobre determinado assunto de maneira confortável. É um momento ideal para que o professor 

possa fazer sondagem do conteúdo que está sendo trabalhado. E, além disso, é essencial destacar 
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que neste momento deve haver a valorização das contribuições dos alunos. 

Para o ato de compartilhar pode ser da maneira tradicional, em uma roda de conversa, como 

também utilizando as tecnologias ao favor, como por exemplo, a gravação de um vídeo, um 

tutorial, etc. 

 

APRESENTAÇÕES 

Promover situações em que possam expor oralmente um tema predefinido, com a utilização de 

suporte escrito, como: cartazes, roteiro, slides entre outros. 

Promover situações em que os alunos possam se posicionar diante de uma temática, com 

argumentação, fatos, dados e evidências. 

Trabalhar com apresentações que foquem em aprendizagem colaborativa, onde todos os 

envolvidos criem relações entre si, contribuindo com seus saberes para atingir um objetivo em 

comum. 

 

PRÁTICAS DE LEITURA 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Propor atividades para os alunos que foquem na interpretação de texto, de modo que depois os 

mesmos possam compartilhar com colegas através de estratégias de aprendizagem colaborativa, seu 

entendimento sobre o material. 

GÊNEROS TEXTUAIS 

É necessário trabalhar com os alunos diversos gêneros textuais, com o objetivo que os discentes 

conheçam a estrutura de cada um deles e sua respectiva função social. Esta diversidade contribui 

com um grande impacto positivo para o processo de letramento do alunado. 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

Propor pesquisa em que os alunos consultem diferentes fontes e suportes (revista, site, jornal, livros 

entre outros) para aprender a buscar e localizar informações. 

 

LEITURA COM DIFERENTES PROPÓSITOS 

A leitura com diferentes propósitos (para diversão, informação sobre um assunto, localização de 

informação específica, etc) proporciona que os alunos aprendam procedimentos adequados aos 

gêneros trabalhados. 
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PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

ESCRITA COLETIVA 

Esta atividade permite que o professor trabalhe com inúmeros gêneros textuais. 

Utilizando a estratégia da escrita coletiva em sala de aula, o professor permite que o aluno 

compreenda a estrutura dos textos e sua finalidade, além de se apropriarem de recursos coesivos 

que garantam a continuidade e a progressão textual. É uma atividade excelente para trabalhar com 

aprendizagem colaborativa. 

 

ESCRITA EM DUPLAS 

Os alunos devem ser orientar o papel de cada um na escrita ou na reescrita: quem dita, quem 

escreve e quem revisa, sempre alternando os papéis. 

 

ESCRITA INDIVIDUAL 

Durante a produção individual o aluno coloca em jogo tudo o que sabe em relação à escrita, porém 

é fundamental que ele tenha claro algumas questões como: para quem está escrevendo; qual o 

gênero escolhido e o que quer dizer com sua produção. 

Iniciar o trabalho com a reescrita de textos literários conhecidos auxilia o aluno a estruturarem suas 

ideias e a fazer escolhas assertivas durante a escrita. 

Reescrever é uma atividade desafiadora, pois a partir de um texto fonte, o aluno precisa: resgatar os 

episódios principais; manter a coesão e coerência textual, pois a quebra na narrativa pode prejudicar 

o sentido do texto; utilização da pontuação e também as questões ortográficas. Lembrando que as 

questões relacionadas à pontuação e ortografia, devem ser trabalhadas primeiramente durante o 

processo de revisão. 

 

ANÁLISE DE TEXTOS BEM ESCRITOS 

Importante ressaltar que as escolhas devem ser planejadas de forma a garantir uma diversidade de 

textos literários e não literários bem escritos, portanto a escolha de bons autores torna-se primordial. 

O professor deve atuar destacando aspectos importantes sobre a escolha das palavras, recursos de 

substituição, marcas que identificam o estilo, recursos de concordância e pontuação entre outros. 
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5.6 - As Competências Específicas de Arte para o Ensino Fundamental 

 

    A proposta de trabalho com a área de Arte não está pautada na linearidade, rigidez ou 

cumulativa em relação às linguagens, as experiências devem se relacionar com as 

anteriores e posteriores. 

 

Nessa nova etapa da Educação Básica, o ensino de Arte deve assegurar aos 

alunos a possibilidade de se expressar criativamente em seu fazer 

investigativo, por meio da ludicidade, propiciando uma experiência de 

continuidade em relação à Educação Infantil. Dessa maneira, é importante 

que, nas quatro linguagens da Arte – integradas pelas seis dimensões do 

conhecimento artístico –, as experiências e vivências artísticas estejam 

centradas nos interesses das crianças e nas culturas infantis (BRASIL, 2017). 

 

Para o ensino do componente curricular Arte, deve-se considerar as seguintes 

linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.  Essas linguagens devem estar 

articuladas as seis dimensões do conhecimento, que caracterizam a singularidade da 

experiência artística.  

As seis dimensões do conhecimento são: 

Criação: trata-se do fazer artístico que por meio de tomada de decisões, 

desafios, conflitos entre outros e se configura no apreender.  

Crítica: nessa dimensão ocorre a articulação da ação e do pensamento 

propositivo, além da compreensão do espaço em que vive e as experiências artísticas 

vividas.  

Estesia: o foco dessa dimensão está nas experiências vivenciadas pelo corpo, 

conhecendo a si mesmo, o outro e o mundo, por meio das relações com o espaço, 

tempo, som, materiais entre outros. 

Expressão: nessa dimensão às experiências artísticas são priorizadas, visando às 

manifestações e criações artísticas individuais e coletivas. O uso do vocabulário 

específico também está presente nessa dimensão. 

Fruição: trata-se da sensibilização em relação às práticas artísticas e culturais, 

seja pela apreciação ou estranhamento. 

Reflexão: nessa dimensão o foco está na construção dos argumentos referente à 

fruição e as experiências dos processos criativos e também na analise e interpretação 

das manifestações artísticas e culturais. 

As dimensões visam facilitar o processo de ensino e aprendizagem em Arte e 

integra os conhecimentos do componente curricular. 
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Na BNCC as unidades temáticas de Arte, são compostas pelas quatro 

linguagens, além de uma unidade chamada Artes Integradas que articula as diferentes 

linguagens e suas práticas. 

Para garantir a articulação das competências gerais da Educação Básica e a 

competências específicas da área de Linguagens foram definidas as competências 

específicas de Arte. 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 

culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, 

para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a 

diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 

inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de 

produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente 

aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –

, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em 

Arte. 

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação 

artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de 

forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na 

sociedade. 

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 

culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações 

artísticas. 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo 

nas artes. 
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9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e 

imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

 

5.6.1 - Orientações Didático-Metodológicas Arte - Anos Iniciais 

 

O processo de ensinar arte é pautado em dois pontos importantes: Arte como 

área de conhecimento humano, patrimônio histórico e cultural da humanidade; Arte 

como linguagem, ou seja, sistema simbólico de representação. 

Para propiciar o desenvolvimento das habilidades de Arte e garantir boas 

situações de aprendizagem, é fundamental que as atividades levem os alunos a 

aprenderem sobre arte e o sistema que a limita em cada época ou lugar, conhecendo 

assim o objeto artístico da produção até chegar à fruição. 

O foco da aprendizagem do aluno é a apreciação, o fazer e conhecer arte em suas 

diferentes linguagens (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), assimilando ao próprio 

repertório e o ampliando para criar com autoria e diálogo com as culturas, sem que isso 

seja realizado por meio de reproduções de figuras, imagens, textos, músicas entre 

outros. 

Garantir na rotina algumas situações essenciais ao ensino de Arte poderá 

potencializar o pleno desenvolvimento das habilidades previstas, para que isso aconteça 

destacamos: 

ARTES VISUAIS 

 

  

  

   

  

  

 

RODAS DE CONVERSA 

As rodas de conversa devem ser incorporadas na rotina do professor como uma 

atividade permanente, podendo acontecer no início e/ou no final das aulas, elas 

permitem a socialização de conhecimento dos envolvidos. 

A roda de conversa inicial tem como foco o levantamento de conhecimentos prévios, 

e ao final permite momentos de avaliação, reflexão, discussão, encaminhamentos, 

compartilhamento de soluções entre outros aspectos. 

Importante que os alunos utilizem o vocabulário adequado (suporte, material, 

composição, imagem, forma, artista, instalação, cor, autor entre outros) para que se 

apropriem da linguagem, bem como o professor deve investir na ampliação desse 

vocabulário. 
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EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

A exposição dos trabalhos também deve ser uma atividade permanente, pois estimula 

à aprendizagem compartilhada sobre arte. Com esta atividade os alunos terão contato 

com diferentes formas de registro além de realizarem leituras conjuntas. 

É fundamental que a escola seja organizada de forma que as exposições deem 

visibilidade para todos do ambiente escolar, bem como para a família e comunidade. 

 

RODA DE APRECIAÇÃO 

Realizar uma roda de apreciação, seja de produção dos alunos ou de artistas, permite 

a apreciação estética e desenvolve o olhar crítico, sensível conhecedor e fruidor da 

arte. 

 

DANÇA 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

RODAS DE CONVERSAS 

Segue a mesma orientação apresentada para Artes Visuais, porém com alteração do 

foco a ser trabalhado. 

 

AQUECIMENTO 

O momento do aquecimento é destinado a acordar o sentidos,  não deve ocorrer de uma 

forma gradual de movimentos ( movimentos simples no início e complexos no final). 

Acordar os sentidos é sentir o corpo em todas as suas dimensões – sensorial e motora - 

movimentos como o de espreguiçar, rolar, caminhar, correr, pular, representação da 

hora do banho, boné articulado, são algumas opções para estimular o tato perceber o 

corpo. 

 

AMBIENTAÇÃO 

A ambientação é essencial para o desenvolvimento das atividades de dança, pois 

proporciona acolhimento às experiências corporais e de movimento. 

O lugar ideal para que aconteçam as aulas seria uma sala livre de móveis, piso de 

madeira liso, bem iluminado, etc. Porém nem sempre é possível contar com um 

ambiente assim, assim o professor pode adequar à sala de aula ou escolher algum lugar 

na escola que favoreçam o desenvolvimento das atividades. 
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Para além do espaço adequado, é importante que contar com um equipamento de som. 

MÚSICA 

  

  

   

 

  

 

RODA DE CONVERSA 

Segue a mesma orientação apresentada para Artes Visuais, porém com alteração do 

foco a ser trabalhado. 

 

AQUECIMENTO 

O aquecimento tem a intenção de deixar os alunos mais expressivos musicalmente. 

Promover o aquecimento por meio de sons vocais e percussão corporal, a escolha das 

sonoridades deve estar relacionada à proposição das atividades. 

 

TEATRO 

  

   

  

  

RODAS DE CONVERSAS 

Segue a mesma orientação apresentada para Artes Visuais, porém com alteração do 

foco a ser trabalhado. 

AQUECIMENTO 

Para a realização de do aquecimento o professor deve propor jogos coletivos, onde são 

explorados aspectos expressivos, movimento e interação. 

 

AVALIAÇÃO DAS CENAS 

O momento deve ser destinado ao aprimoramento da aptidão da turma para conceber 

discursos cênicos. 

Realizar a avaliação coletiva irá permitir que os alunos se apropriem gradativamente 

da linguagem teatral, além de colaborarem para a produção de conhecimentos. 

 

ARTES INTEGRADAS 

  

  

 

Todas as recomendações propostas para as demais linguagens devem ser 

incorporadas para o desenvolvimento das habilidades de Artes Integradas, visto que 

ela é a composição de todas elas. 
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5.6.2 - Orientações Didático-Metodológicas Arte – Anos Finais 

     

É fundamental que se abra possibilidades para o aprofundamento de conceitos, 

conteúdos e experiências estéticas nas linguagens da Arte, tornando-a objeto de estudo e 

passível de desenvolver as habilidades previstas para cada ano de escolaridade dos Anos 

Finais. 

Para que seja possível garantir maior fluidez nas aulas e fortalecer as 

aprendizagens necessárias para o ensino de Arte, é necessário que o professor inclua no 

planejamento algumas ações como as apresentadas para os Anos Iniciais, porém 

adaptando as necessidades do público a ser trabalhado e também realizando os 

aprofundamentos necessários para o desenvolvimento das habilidades previstas para 

cada ano. 

 

5.7 - As Competências Específicas de Educação Física para o Ensino 

Fundamental 

 

Na BNCC a Educação Física está inserida no campo da Linguagem e está 

organizado em quatro ciclos, sendo que os dois primeiros são destinados aos Anos 

Iniciais: (1) 1º e 2º anos e (2) 3º ao 5º ano, e os dois últimos aos Anos Finais: (3) 6º e 7º 

anos e (4) 8º e 9º anos. 

 

Cabe à escola trabalhar com o repertório cultural local, partindo de 

experiências vividas, mas também garantir o acesso a experiências que não 

teriam fora da escola. Essa diversidade de experiências precisa ser 

considerada pelo professor quando organiza atividades, toma decisões sobre 

encaminhamentos individuais e coletivos e avalia procurando ajustar sua 

prática às reais necessidades de aprendizagem dos alunos (BRASIL, 1997, p. 

45). 

 

Três elementos são fundamentais para as práticas corporais: 

Movimento corporal: imprescindível para a prática corporal. 

Organização interna: regida por uma lógica própria. 

Produto cultural: está voltado para o lazer e o cuidado com o corpo e saúde. 

Vivenciar a prática social gera conhecimento, porém faz-se necessário que essas 

práticas sejam significativas,  
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A BNCC organiza as práticas corporais em seis unidades temáticas: Brincadeiras 

e Jogos; Esportes; Ginástica; Danças. Lutas e Práticas de aventura. Cabe ressaltar que as 

unidades temáticas estão organizadas baseadas na compreensão de que o caráter lúdico 

está presente nas práticas corporais. Assim como no componente de Arte, a Educação 

Física também apresenta dimensões de ensino: 

Experimentação: o foco dessa dimensão é a vivência que a prática corporal 

proporciona, porém é necessário ter cuidado para que essas vivências e as sensações 

geradas não sejam desagradáveis, pois pode acarretar em rejeição da prática. 

Uso e apropriação: essa dimensão está ligada a anterior, visto que em uma 

temos a vivência das práticas corporais e nesta o aluno precisa realizar as práticas de 

forma autônoma.  

Fruição: trata-se da apreciação estética das experiências ocasionadas pela 

prática corporal, seja ela de diversas épocas, lugares ou grupos. 

Reflexão sobre a ação: nessa dimensão os alunos são orientados a aplicar 

estratégias de observação e análise de maneira intencional. Com essa dimensão os 

alunos terão a oportunidade de: resolver desafios peculiares à prática realizada; aprender 

novas modalidade e adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e aos 

das pessoas com que compartilha a sua realização. 

Construção de valores: para o trabalho com essa dimensão a intervenção deve 

ser constante, pois as atitudes, normas e valores, sejam eles positivos ou negativos, são 

próprios ao processo de socialização.  

Análise: essa dimensão associa os conceitos imprescindíveis para compreender 

as características e funcionamento das práticas corporais. 

Compreensão: a dimensão anterior associa conceitos, e esta relacionada ao 

esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural. 

Protagonismo comunitário: refere-se à democratização do acesso das pessoas 

às práticas corporais, com isso desenvolve-se a participação de forma confiante e 

autoral das práticas corporais. 

As dimensões devem ser trabalhadas de modo integrado levando em 

consideração o conhecimento e as experiências próprias da Educação Física.  

Assim como as dimensões, as competências gerais da Educação Básica e as 

competências específicas da área de Linguagens devem estar articuladas para garantir o 

desenvolvimento das competências específicas de Educação Física.  
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1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a 

organização da vida coletiva e individual. 

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as 

possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no 

processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. 

3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais 

e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais. 

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética 

corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir 

posturas consumistas e preconceituosas. 

5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e 

combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e 

aos seus participantes. 

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às 

diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade 

cultural dos povos e grupos. 

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o 

envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a 

promoção da saúde. 

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 

produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, 

ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o 

trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

5.7.1 - Orientações Didático-Metodológicas Educação Física – Anos Iniciais 

A Educação Física visa contribuir para a formação do aluno, de forma que atuem 

com competência, responsabilidade e intencionalidade na sociedade em que vive e 

assim contribuir para sua transformação. 
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É importante que os alunos sejam estimulados a participarem e vivenciarem 

diversos movimentos, assim como devem ser levados a refletirem sobre as atividades 

físicas. Para que isso ocorra às aulas necessitam ser desafiadoras e com vivências de 

situações problemas, sempre visando à construção da aprendizagem significativa. 

Portanto, para que as situações de aprendizagens atinjam seus objetivos é 

necessário que prevejam os seguintes momentos: 

  

PRÁTICA 

É o momento em que os alunos entram em contato com diversas formas de se 

movimentar e interage com essas formas, construindo e ampliando o seu repertório. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

È o momento destinado ao levantamento de conhecimentos prévios, levantamento de 

ideias e hipóteses sobre o que fazer. 

 

SISTEMATIZAÇÃO 

É considerado o momento em de que contempla os diversos aprendizados, o professor 

pode fazer uso da competência leitora e escritora de diferentes formas de linguagens e 

registros. 

 

5.7.2 - Orientações Didático-Metodológicas Educação Física - Anos Finais 

A Educação Física visa contribuir para a formação do aluno, de forma que atuem 

com competência, responsabilidade e intencionalidade na sociedade em que vive e 

assim contribuir para sua transformação. 

É importante que os alunos sejam estimulados a participarem e vivenciarem 

diversos movimentos, assim como devem ser levados a refletirem sobre as atividades 

físicas. Para que isso ocorra às aulas necessitam ser desafiadoras e com vivências de 

situações problemas, sempre visando à construção da aprendizagem significativa. 

Portanto, para que as situações de aprendizagens atinjam seus objetivos é 

necessário que prevejam os seguintes momentos: 
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PRÁTICA 

É o momento em que os alunos entram em contato com diversas formas de se 

movimentar e interage com essas formas, construindo e ampliando o seu repertório. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

È o momento destinado ao levantamento de conhecimentos prévios, levantamento de 

ideias e hipóteses sobre o que fazer. 

 

SISTEMATIZAÇÃO 

É considerado o momento em de que contempla os diversos aprendizados, o professor 

pode fazer uso da competência leitora e escritora de diferentes formas de linguagens e 

registros. 

 

5.8 - As Competências Específicas da Língua Inglesa para os Anos Finais do 

Ensino Fundamental  

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento 

e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e 

plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, 

regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e 

contraditórias. Assim, o estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o 

acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, 

contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da 

cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, 

abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de continuidade 

nos estudos. É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês 

em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as 

dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas (BRASIL, 

2017, p. 239). 

 

 

Para o estudo da Língua Inglesa, assim como nos demais componentes a BNCC 

prioriza a função social e também política do inglês, e com isso passa a tratá-la como 

língua franca. Esse conceito vem sido discutido e recontextualizado, principalmente 

porque a língua inglesa deixou de ser visto como a língua do estrangeiro, e passou para 

a perspectiva de repertório linguístico e cultural. 

A BNCC apresenta a Língua Inglesa em cinco eixos organizadores, que 

permitem uma melhor compreensão desse componente curricular, são eles: 

O Eixo oralidade tem como foco a compreensão e a produção oral, articulada 

na construção de significados. Para que sejam desenvolvidas as habilidades pertencentes 
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a esse eixo, o professor deve oferecer atividades que envolvam: assistir filme, 

programações via web, músicas, entre outros. 

No Eixo Leitura, o trabalho será centrado nas interações do leitor com o texto 

escrito, assim como em língua portuguesa os alunos devem ser incentivados a colocar 

em práticas as estratégias de leitura, favorecendo assim a o processo de significação e 

reflexão crítica dos temas tratados. 

O Eixo Escrita proporciona momentos coletivos e individuais, desde o 

planejamento até a decisão dos interlocutores e circulação da produção final. 

No Eixo Conhecimentos Linguísticos a foco está na análise sobre os usos da 

língua inglesa, o estudo do léxico e da gramática, permitindo que o aluno descubra o 

funcionamento sistêmico do inglês. 

O último eixo, Dimensão intercultural, propõe a compreensão de que as 

culturas estão em constante processo de interação e (re)construção.  

Assim como os demais componentes curriculares, a BNCC também apresenta 

Competências Especificas para a Língua Inglesa. 

 

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, 

refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui 

para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao 

mundo do trabalho. 

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em 

mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao 

conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a 

compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social. 

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 

materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, 

em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em 

diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 

modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

131 

 

heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 

contemporâneas. 

5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para 

pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 

práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na 

língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas 

no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. 

 

5.8.1 - Orientações Didático-Metodológicas Língua Inglesa - Anos Finais 

 

Aprender outra língua, diferente da língua materna, em especial o inglês, é uma 

oportunidade de inserção em um mundo social cada vez mais globalizado e rico em 

pluralidades. É a porta de entrada para interação com pessoas de outros países, com 

experiências e vivências diferente, com culturais específicas de cada região do mundo, 

seja para  relacionamentos pessoais, de estudos ou profissionais. 

Muito além do aprendizado da língua inglesa apenas pelo conhecimento de uma 

língua estrangeira, a ação de aprender está fortemente ligada à função social do idioma e 

o multiletramento que o mesmo proporciona. O docente precisa prever situações de 

aprendizagem que engajem os alunos e abram portas para um novo universo, repleto de 

possibilidades de construção de novos saberes. 

Portanto, para que as situações de aprendizagens atinjam seus objetivos é 

necessário que prevejam os seguintes momentos: 

 

LISTENING (ESCUTA) 

É importante proporcionar atividades que trabalhem a escuta dos alunos, como por 

exemplo, músicas, séries, filmes, etc. Nesse momento a ideia não é traduzir o que os 

alunos estão ouvindo, mas sim ajudá-los na compreensão através da contextualização 

das situações em pauta. Caso o docente sinta necessidade, entregar o roteiro da 

atividade escrita (em língua inglesa) é uma possibilidade de auxiliar o alunado na 

compreensão, assim como flashcards que possam ilustrar a situação. O ideal é que o 

professor proporcione interações em inglês todo o tempo com o objetivo de aprimorar o 
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listening, desde um bom dia, os comandos das atividades até o momento de término da 

aula. 

READING (LEITURA) 

A leitura é algo que deve ser valorizado na língua materna e também em qualquer 

língua estrangeira aprendida. Neste caso, o docente pode oferecer aos seus alunos 

leituras de livros paradidáticos em língua inglesa, respeitando a faixa etária da turma e o 

nível de proficiência dos alunos. Esta leitura não deve ser trabalhada em uma 

perspectiva individual. Pelo contrário. É interessante que seja iniciado o projeto de 

reading em duplas, ou grupos, para que um possa apoiar o outro. E o papel do docente 

será de mediador, fazendo intervenções sempre que necessário e passando confiança e 

segurança para seus educandos. 

SPEAKING (ORALIDADE) 

Grande parte dos alunos demonstra aversão ao trabalho com o speaking, muitas vezes 

por vergonha ou por desconhecer a pronúncia correta das palavras. Aqui o docente pode 

oferecer atividades de role-playing (dramatização), onde cada aluno tem um papel 

diferente, como por exemplo, uma entrevista em um talkshow. O trabalho com jogos 

colaborativos também é válido, desde que promova interação entre os envolvidos. 

Ofertar situações em que o discente possa falar de si mesmo é uma excelente 

oportunidade de praticar o speaking, além de valorizar a pluralidade em todos os 

sentidos e a história de cada um dos alunos. 

WRITING (ESCRITA) 

A escrita dos alunos deve ocorrer de forma gradativa e respeitando as regras de 

gramática da língua inglesa. O ideal é que o professor proponha atividade de writing 

limitando o ponto de saída e o ponto de chegada, como por exemplo, o trabalho com 

Simple Present. Todas as sentenças escritas devem respeitar o tempo verbal 

mencionado. Aos poucos o trabalho com a escrita mais fluída vai sendo concretizado. 

Atividades de reescrita de uma estória, ou respostas para perguntas pessoais são bem-

vindas. Assim como paródias e roteiros para os momentos de role-playing. 
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5.9 - As Competências Específicas da Área de Matemática para o Ensino 

Fundamental 

 

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação 

Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas 

suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas 

responsabilidades sociais (BRASIL, 2017, p. 263). 

 

Para garantir a articulação com as competências gerais da Educação Básica e o 

componente curricular de Matemática a BNCC propõe as competências específicas. 

 

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 

ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos 

e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 

trabalho. 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 

para compreender e atuar no mundo. 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos 

da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e 

de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria 

capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes 

nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e 

comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e 

eticamente, produzindo argumentos convincentes. 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 

expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

134 

 

linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna 

e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência 

social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 

valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 

planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos 

e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos 

consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o 

modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

 

 5.9.1 - As Competências Específicas de Matemática para o Ensino 

Fundamental 

A BNCC indica também cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, 

Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística que orientam a formulação 

de habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo de todo o Ensino Fundamental. 

A unidade Números tem como foco o desenvolvimento do pensamento 

algébrico, nos Anos Iniciais os alunos devem ser capazes de resolverem situações-

problema com números naturais e racionais que envolvam diferentes significado das 

operações. Os alunos devem ser estimulados as argumentarem e justificarem os 

procedimentos e estratégias utilizados para a resolução, assim como na resolução de 

cálculos.  

Nos Anos Finais, os alunos devem ser capazes de resolver situações-problema 

com números naturais inteiros e racionais, utilizando as operações fundamentais e seus 

diferentes significados. Nessa etapa já devem dominar cálculos com porcentagem e uso 

das tecnologias digitais. 

Importante destacar que nessa unidade temática deve ser garantido aos alunos o 

estudo de economia e finanças, tendo em vista o estudo de Educação Financeira. 

Em Álgebra o foco é o pensamento algébrico, que é essencial para 

compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas. A álgebra 

exige a identificação de regularidades e padrões de sequências numéricas e não 

numéricas, além de transitarem entre as diversas representações gráficas e simbólicas. 
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A relação entre álgebra e a unidade números é grande, principalmente quando 

envolve o trabalho com sequências – recursivas e repetitivas -, fica muito clara essa 

relação quando ocorre a ação de completar sequências. 

O ensino de Álgebra nos Anos Finais deve ser retomado, aprofundado e 

ampliado, inicia-se a compreensão dos diferentes significados das variáveis numéricas 

em uma expressão. 

O grande diferencial no trabalho com a Álgebra é o pensamento computacional, 

pois permite a identificação de padrões para estabelecer generalizações, propriedades e 

algoritmos. 

O trabalho com Geometria abarca o estudo de conceitos e procedimentos 

necessários para a resolução de situações-problema do mundo físico. O trabalho 

interdisciplinar com a disciplina de Geografia pode potencializar o desenvolvimento das 

habilidades voltadas para esta unidade temática, principalmente quando o trabalho exige 

identificar e estabelecer pontos de referência para a localização e deslocamento de 

objetos e pessoas. 

O estudo das formas pode ser potencializado pelo uso de softwares, porém a 

manipulação de representações geométricas planas deve ser o início desse trabalho. 

Nos Anos Finais devem ser enfatizadas as tarefas que analisam e produzem 

transformações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas, além de 

identificar variantes e invariantes. 

O trabalho a ser desenvolvido pelos professores deve aproximar a Álgebra com a 

Geometria, cabe destacar o estudo do plano cartesiano, por meio da geometria analítica. 

A unidade temática Grandezas e Medidas também possui uma grande relação 

com outras áreas do conhecimento, como Ciências e Geografia, além da ampliação da 

noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento 

algébrico. 

Nos Anos Iniciais é essencial que os alunos entendem que medir é comparar 

uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma natureza. O trabalho com 

situações do cotidiano que envolva grandeza como: comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área, capacidade e volume ( sem uso de fórmulas),  devem estar presentes 

nas situações didáticas. 

Nos anos Finais os alunos devem ser capazes de reconhecer comprimento, área, 

volume e abertura de ângulo, além de resolverem situações-problema envolvendo 

grandezas e relações entre elas grandezas geométricas. Nessa etapa também devem ser 
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capazes de determinar expressões de cálculos de áreas de quadriláteros, triângulos, 

círculos, volumes de prismas e cilindros. 

O trabalho com Probabilidade e Estatística deve priorizar conceitos, fatos e 

procedimentos que envolvem as situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da 

tecnologia. 

Nesta unidade temática assim como nas demais se faz importante o uso de 

tecnologias, principalmente o uso da calculadora, para comparação de resultados, 

checagem de resultados, entre outros que são instrumentos que auxiliam na construção 

de gráficos e planilhas. 

Para os Anos Iniciais, a finalidade é o trabalho com noções de probabilidade, 

onde os alunos compreendam há eventos certos, eventos impossíveis e eventos 

prováveis. 

Nos anos Finais deve ocorrer a ampliação e aprofundamento do que foi 

trabalhado nos Anos Iniciais, priorizando o trabalho com experimentos e simulações a 

fim de confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica.  

A Estatística nos Anos Iniciais é iniciada com o trabalho de coleta de dados e a 

organização dos dados, além do planejamento da pesquisa, a leitura, a interpretação e a 

construção de tabelas e gráficos, com a intenção de compreender p que o texto deve 

sintetizar ou justificar. 

Para os Anos Finais o foco do trabalho está no planejamento e construção de 

relatórios de pesquisas estatísticas. O planejamento deve priorizar questões relevantes a 

população a ser pesquisada. 

Nos Anos Iniciais o trabalho deve ser focado nas vivências dos alunos e nas 

experiências da Educação Infantil. O trabalho com algoritmos possui sua importância, 

porém não deve ser restrito somente a sua aprendizagem, é necessário desenvolver 

habilidades de cálculos mentais, fazer estimativas e ser estimulados a resolverem os 

cálculos ou situações-problema utilizando estratégias pessoais. 

Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em 

Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à 

apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas 

aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os 

alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu 

cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos. Desse modo, recursos 

didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, 

calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um 

papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. 

Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à 

reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização 

(BRASIL, 2017, p.274). 
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5.9.2 - Orientações Didático-Metodológicas Matemática – Anos Iniciais 

 

A mediação do professor durante as aulas de Matemática é imprescindível para o 

processo de construção individual e social do aluno, para que isso ocorra o trabalho 

deve ser planejado com base no levantamento de hipóteses sobre a aprendizagem dos 

alunos. 

É necessário criar condições para que os alunos se envolvam em atividades 

adequadas ao desenvolvimento de suas capacidades, portanto deve-se ter claro que a 

prática de resolução de listas de contas infinitas e repetitivas não garante que aprendam 

e nem identifiquem quais são as operações que fazem sentido em uma situação nova. O 

uso de materiais manipulativos e instrumentos tecnológicos, entre outros, é importante 

como um ponto de partida ou suporte, nunca como um meio ou fim. 

O planejamento deve ser pautado nos uso dos materiais disponíveis e nas 

diferentes modalidades organizativas. Importante que sejam previstas situações de 

aprendizagem, com objetivos e conteúdos bem definidos, com a inclusão de atividades 

orais e escritos, jogos, problemas, exercícios entre outros. O uso de atividades isoladas 

deve ser evitado, pois não promovem o desenvolvimento das habilidades, por isso 

entender o foco de cada atividade e estabelecer relações entre elas é fundamental. 

Para que os conhecimentos matemáticos ganhem sentido, o planejamento deve 

prever também a elaboração de projetos, pois sua organização é flexível referente a 

tempo. Assim como em Língua Portuguesa, faz-se necessário criar um ambiente 

alfabetizador em matemática com, exposição de quadro-numérico, calendário, relógio 

analógico e digital, figuras e sólidos geométricos, um canto com materiais 

manipuláveis, entre outros. 

A organização da rotina da aula de matemática devem garantir alguns 

pressupostos que são importantes para a realização das situações de aprendizagem: 

 

CONVERSA INICIAL 

É momento destinado ao levantamento de hipóteses e conhecimentos prévios. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os alunos devem ser incentivados a apresentarem possíveis soluções e estratégias 

pessoais. 

Nas classes de 1º ano e/ou que possua alunos que ainda não leem com proficiência é 

necessário que o professor realize a leitura da atividade, para que possam compreender 

o que deve ser feito. 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Socializar as diferentes estratégias e procedimentos, bem como a apresentação de 

estratégias e procedimentos diferentes dos apresentados pelos alunos, é importante para 

a ampliação do repertório da classe e também para a compreensão de conceitos. 

É de extrema importância que durante a socialização o professor dê oportunidade para 

os alunos que também não conseguiram chegar à resposta ideal, sem que isso signifique 

a exposição do aluno, mas que seja um momento de reflexão e  no coletivo possam 

chegar ao resultado esperado. 

 

5.9.3 - Orientações Didático-Metodológicas Matemática - Anos Finais 

 

Nesta etapa da Educação Básica, ainda é de extrema relevância que os alunos 

possam vivenciar situações que provoquem o ato de explorar, proporcionando 

engajamento, interesse e curiosidade perante o universo da ciência, que nos cerca a todo 

o momento. 

O nível de profundidade das habilidades desenvolvidas nos Anos Iniciais é 

ampliado nesta etapa, o que conduz o professor a trabalhar com desafios para a turma, 

onde o alunado possa levantar hipóteses e verificar as mesmas, vinculando os 

aprendizados com a natureza, a tecnologia e a sociedade em que estão inseridos. 

 

DEFINIÇÃO DE PROBLEMAS 

Analisar o mundo a sua volta; fazer perguntas; definir o que são problemas; refletir 

sobre problemas sociais; identificar problemas. 

 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

139 

 

LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES 

Analisar os problemas levantados; planejar investigações; levantar hipóteses para a 

resolução de problemas; refletir sobre como a resolução de problemas pode trazer 

benefícios; analisar as hipóteses. 

 

PESQUISA 

Procurar respostas para as hipóteses levantadas a partir de pesquisas; analisar 

questionários, entrevistas e relatos; trabalhar com observações, experimentos e visitas; 

utilizar a tecnologia a favor da pesquisa. 

 

EVIDÊNCIAS 

Analisar os dados e evidências; selecionar e construir argumentos com base em 

evidências, modelos e/ou conhecimentos científicos. 

 

VERIFICAÇÃO 

Organizar os dados e as evidências; relatar informações de forma oral, escrita ou 

multimodal; apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de investigações; 

considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões; 

comparar a hipótese com a verificação; concluir com base na análise a verificação das 

hipóteses levantadas. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

Propor soluções para os problemas levantados; analisar os benefícios das soluções em 

destaque; refletir sobre a função social das soluções apresentadas; pensar em como 

aprimorar a solução escolhida. 

 

5.10 - As Competências Específicas de Ciências da Natureza para o Ensino 

Fundamental 

Partindo do pressuposto que as sociedades estão organizadas baseadas no 

desenvolvimento científico e tecnológico, a escola precisa necessariamente desenvolver 

nos alunos a capacidade de atuação no mundo, tarefa essa muito importante para o 

exercício da cidadania. 
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Destacando a importância da área de Ciências da Natureza, cabe ressaltar o 

compromisso em desenvolver o letramento científico, para que o aluno seja capaz de 

compreender e interpretar o mundo, natural, social e tecnológico, além do acesso à 

diversidade de conhecimentos científicos, processos, práticas e procedimentos da 

investigação científica. 

 

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da 

diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do mundo 

material – com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de 

energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação 

dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. Essas 

aprendizagens, entre outras, possibilitam que os alunos compreendam, 

expliquem e intervenham no mundo em que vivem (BRASIL, 2017, p. 323). 

 

Portanto, é preciso garantir o desenvolvimento de competências específicas, 

articuladas com as competências gerais da Educação Básica. São elas: 

 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 

conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da 

investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 

científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 

relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como 

também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade 

para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência 

e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo 

contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e 

negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 

socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a 
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diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e 

comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética. 

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se 

na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo 

aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 

Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-

tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

 

5.10.1 - Orientações Didático-Metodológicas Ciências da Natureza – Anos 

Iniciais 

O planejamento das situações didáticas de Ciências devem prever atividades 

investigativas, nas quais os alunos reflitam e sejam capazes de relatar o que fizeram e 

que também sejam capazes de propor explicações para os fenômenos observados. 

O ensino de Ciências deve desenvolver o senso crítico, a curiosidade e a 

pesquisa, além de mobilizar as capacidades de leitura e escrita, fazendo uso de 

diferentes gêneros do discurso. 

É imprescindível a articulação dos procedimentos de leitura e escrita no trabalho 

com textos de divulgação científica, artigos expositivos, você sabia que, curiosidade 

científica, entre outros dessa esfera de comunicação, para que auxilie na construção de 

capacidades de leitura e compreensão de mundo a partir da sua realidade. 

Para o planejamento e execução de boas situações de aprendizagens é necessário 

garantir alguns procedimentos metodológicos, a fim de buscar o desenvolvimento das 

habilidades previstas. 
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DEFINIÇÃO DE PROBLEMAS 

Observar o mundo a sua volta e fazer perguntas. 

Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações. 

Propor hipóteses. 

LEVANTAMENTO, ANÁLISE E REPRESENTAÇÃO. 

Planejar e realizar atividades de campo (experimentos, observações, leituras, visitas, 

ambientes virtuais etc.). 

Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, análise e 

representação de dados (imagens, esquemas, tabelas, gráficos, quadros, diagramas, 

mapas, modelos, representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, 

simulações, aplicativos etc.). 

Avaliar informação (validade, coerência e adequação ao problema formulado). 

Elaborar explicações e/ou modelos. 

Associar explicações e/ou modelos à evolução histórica dos conhecimentos científicos 

envolvidos. 

Selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos e/ou 

conhecimentos científicos. 

Aprimorar seus saberes e incorporar, gradualmente, e de modo significativo, o 

conhecimento científico. 

Desenvolver soluções para problemas cotidianos usando diferentes ferramentas, 

inclusive digitais. 

COMUNICAÇÃO 

Organizar e/ou extrapolar conclusões. 

Relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal. 

Apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de investigações. 

Participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e 

comunidade em geral. 

Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. 
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INTERVENÇÃO 

Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos. 

Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, 

coletiva e socioambiental. 

 

5.10.2 - Orientações Didático-Metodológicas Ciências da Natureza - Anos 

Finais 

Nesta etapa da Educação Básica, ainda é de extrema relevância que os alunos 

possam vivenciar situações que provoquem o ato de explorar, proporcionando 

engajamento, interesse e curiosidade perante o universo da ciência, que nos cerca a todo 

o momento. 

O nível de profundidade das habilidades desenvolvidas nos Anos Iniciais é 

ampliado nesta etapa, o que conduz o professor a trabalhar com desafios para a turma, 

onde o alunado possa levantar hipóteses e verificar as mesmas, vinculando os 

aprendizados com a natureza, a tecnologia e a sociedade em que estão inseridos. 

 

DEFINIÇÃO DE PROBLEMAS 

Analisar o mundo a sua volta; fazer perguntas; definir o que são problemas; refletir 

sobre problemas sociais; identificar problemas. 

LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES 

Analisar os problemas levantados; planejar investigações; levantar hipóteses para a 

resolução de problemas; refletir sobre como a resolução de problemas pode trazer 

benefícios; analisar as hipóteses. 

PESQUISA 

Procurar respostas para as hipóteses levantadas a partir de pesquisas; analisar 

questionários, entrevistas e relatos; trabalhar com observações, experimentos e visitas; 

utilizar a tecnologia a favor da pesquisa. 

EVIDÊNCIAS 

Analisar os dados e evidências; selecionar e construir argumentos com base em 

evidências, modelos e/ou conhecimentos científicos. 

VERIFICAÇÃO 
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Organizar os dados e as evidências; relatar informações de forma oral, escrita ou 

multimodal; apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de investigações; 

considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões; 

comparar a hipótese com a verificação; concluir com base na análise a verificação das 

hipóteses levantadas. 

FUNÇÃO SOCIAL 

Propor soluções para os problemas levantados; analisar os benefícios das soluções em 

destaque; refletir sobre a função social das soluções apresentadas; pensar em como 

aprimorar a solução escolhida. 

 

5.11 - AS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ao longo de toda a Educação Básica, o ensino das Ciências Humanas deve 

promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas capazes de 

potencializar sentidos e experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo 

social e a natureza. Dessa maneira, a área contribui para o adensamento de 

conhecimentos sobre a participação no mundo social e a reflexão sobre 

questões sociais, éticas e políticas, fortalecendo a formação dos alunos e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e 

orientada por valores democráticos 

(BRASIL, 2017, p. 352). 

  

 A área de Ciências Humanas composta pelo ensino de Geografia e História, 

além de estimular uma melhor compreensão do mundo, favorece o desenvolvimento 

autônomo e os torna aptos a uma interferência responsável no mundo em que vivem. 

As categorias tempo, espaço e movimento fazem parte da área de Ciências 

Humanas, porém é necessário destacar questões como ação humana, relações sociais de 

poder e produção de conhecimentos e saberes, próprios das circunstâncias histórica e 

espaços geográficos. 

O trabalho nos Anos Iniciais deve ser pautado em situações lúdicas, de trocas, de 

escuta e de falas, procurando sempre a diversificação de ambientes educativos 

(bibliotecas, museus, parques, arquivos, pátio, praças, entre outros), a fim de valorizar e 

problematizar as experiências e vivências individuais e familiares. 

Atividades como entrevistas, observação, visita de campo estimulam o 

pensamento crítico e criativo, principalmente nesta fase em que os alunos estão no 

início do desenvolvimento de procedimentos de investigação em Ciências Humanas. 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

145 

 

Nos Anos Finais, cabe ao professor proporcionar aos alunos a identificação, 

comparação e conhecimento de mundo, entre outras ações a fim de criar condições 

adequadas para o conhecimento de outros lugares, sociedades e temporalidades 

históricas, cabe destacar que nesta etapa devido a complexidade das análises, deve ser 

levado em conta a perspectiva dos direitos humanos. 

Portanto, é importante ressaltar que é na área de Ciências Humanas que propicia 

aos alunos a capacidade de interpretar o mundo, compreender processos e fenômenos 

sociais, políticos e culturais, agindo de forma ética e responsável frente a fenômenos 

sociais e naturais.   

Assim como nas demais áreas, para Ciências Humanas também são previstas 

Competências Específicas, que devem estar em articulação com as competências Gerais 

da Educação Básica. 

  

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o 

respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-

informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, 

considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir 

em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo 

contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na 

sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 

para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar 

efetivamente das dinâmicas da vida social. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, 

aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação 

das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas 

e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços 

variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em 

espaços variados. 

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para 

negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos 
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humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o 

protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva. 

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros 

textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento 

do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, 

duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

 

5.12 - As Competências Específicas de Geografia para o Ensino Fundamental 

 

   O estudo da Geografia permite compreender o ponto de vista das relações 

sociais, das ocupações e da construção dos espaços geográficos referenciado nos 

processos geo-históricos e do meio físico. 

A Geografia permite entendermos o mundo em que vivemos, pois se referem às 

ações humanas construídas em diferentes sociedades, lugares e tempos. Para que essa 

aprendizagem seja consolidada, é fundamental desenvolver o raciocínio geográfico 

estimulando os alunos a pensarem espacialmente, pensamento esse ligado ao 

desenvolvimento intelectual. 

Para que as especificidades sejam plenamente atendidas a BNCC dividiu em 

cinco Unidades Temáticas o componente de Geografia. 

A primeira unidade O sujeito e seu lugar no mundo, diz respeito às noções de 

pertencimento e identidade. Nesta unidade a intenção é de ampliar as experiências com 

o espaço e o tempo vivenciados pelos alunos em jogos e brincadeiras na Educação 

Infantil.  

Além do raciocínio geográfico, o desenvolvimento de relações espaciais 

topológicas, projetivas e euclidianas é importante para o processo de alfabetização 

cartográfica e para a aprendizagem com as várias linguagens. 

Conforme os alunos se alfabetizam e ampliam a compreensão do mundo, eles 

desenvolvem o sentido de alteridade e valorização das suas memórias e marcas do 

passado. 

Ampliando os conhecimentos adquiridos nos Anos Iniciais, nos Anos Finais 

propõem-se expandir o olhar do sujeito em contextos mais amplos, levando em 

consideração os temas políticos econômicos e culturais do Brasil e do mundo. 
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Na unidade Conexões e escalas, o foco está na articulação de diferentes espaços 

e escalas de análise. Conexão diz respeito à compreensão do que acontece entre os 

componentes da sociedade e do meio físico natural, além de analisar o que ocorre entre 

os elementos que constituem um conjunto na superfície terrestre. Portanto, desde os 

Anos Iniciais os alunos devem compreender e estabelecer interações entre sociedade e 

meio físico natural, e aprender a considerar escalas de tempo para a compreensão da 

produção do espaço geográfico. 

Os processos e as técnicas construtivas, bem como o uso de diferentes materiais 

produzidos pelas sociedades em diversos tempos é o foco da unidade temática Mundo 

do trabalho. 

Em Formas de representação e pensamento espacial, ocorre a ampliação da 

concepção do que é mapa e de outras formas de representação gráfica.  Nesta unidade os 

alunos desenvolvem o pensamento espacial, por meio da localização geográfica, além 

de outros princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como localização, 

extensão, correlação, diferenciação e analogia espacial. 

A articulação entre geografia física e geografia humana ocorre na unidade 

temática Natureza, ambientes e qualidade de vida com enfoque na discussão dos 

processos físico-naturais do planeta Terra. 

O Componente curricular de Geografia também tem previstas as competências 

específicas, e para que elas sejam garantidas é necessário haja a articulação com as 

competências gerais da Educação Básica e com as competências específicas da Área de 

Ciências Humanas. 

 

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação 

sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de 

resolução de problemas. 

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, 

reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas 

como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do 

raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, 

envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, 

extensão, localização e ordem. 
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4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e 

iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a 

resolução de problemas que envolvam informações geográficas. 

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 

compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-

científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive 

tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da 

Geografia. 

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender 

ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental 

e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. 

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários. 

  

5.12.1 - Orientações Didático-Metodológicas Geografia – Anos Iniciais 

As atividades a serem desenvolvidas para o trabalho com o componente 

curricular de Geografia, deve ser pautado em situações didáticas desafiadoras e que 

estimulem a curiosidade, a reflexão e o protagonismo. 

 

CONVERSA INICIAL/ RODA DE CONVERSA 

É momento destinado ao levantamento de hipóteses e conhecimentos prévios, momento 

também destinado a indagações que mobilizem os alunos a pensarem e responderem a 

respeito de si, das pessoas, dos objetos, do espaço, recursos entre outros. 

 

LEITURA 

Propiciar momentos de leitura compartilhada, individual, em duplas com diferentes 

propósitos, com ênfase, mas não restrito a textos de divulgação científica. 

Em Geografia o trabalho com leitura de imagens, gráficos, tabelas, fotos, mapas entre 

outros deve ser intensificado. 
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PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, propiciar 

a pesquisa de campo, por meio de visitas, observação do espaço entre outros. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Planejar situações de produção coletiva, em dupla ou individual , de textos como “Você 

sabia que”, curiosidades, cartas, informativos, ficha técnica entre outros. 

 

5.12.2 - Orientações Didático-Metodológicas Geografia - Anos Finais  

O ensino de Geografia deve priorizar o debate dos desafios impostos pelas 

transformações do meio técnico-científico-infornacional, principalmente por conta do 

advento da comunicação online, além do estudo do território, da paisagem e do lugar em 

diferentes escalas. 

É importante que o professor forneça aos alunos informações e dados variados, 

permitindo que o aluno compreenda o espaço geográfico. Para isso, é necessário que ele 

utilize diferentes meios de comunicação e expressão, recursos tecnológicos, além dos 

recursos que já são comumente utilizados, como os livros didáticos e paradidáticos. 

Para que as habilidades sejam desenvolvidas a contento é necessário que durante 

o planejamento algumas ações sejam garantidas. São eles: 

 

 

RODAS DE CONVERSA 

É necessário que ocorra esses momentos para que o professor possa ampliar o 

repertório dos alunos, saindo do senso comum e tornando-se capaz de estabelecer 

relações de causa e efeito, além de desenvolver o senso investigativo. 

 

LEITURA 

Incentivar a leitura buscando aprofundar a interpretação e análise crítica da realidade, 

por meio da ampliação dos recursos disponíveis como: livros, mapas, obras literárias, 

manifestações artístico-culturais, documentos de natureza variada entre outros. 
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PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, propiciar 

a pesquisa de campo, por meio de visitas, observação do espaço entre outros. 

 

 

5.13 - As Competências Específicas de História para o Ensino Fundamental 

O ensino de História se constitui em desenvolver as habilidades necessárias à 

compreensão das ações praticadas por homens e mulheres ao longo do tempo, 

necessários para a compreensão das ações humanas no presente e a relação com os 

acontecimentos de outros tempos. 

Para a construção do pensamento histórico é fundamental elaborar um 

conhecimento sobre o mundo em que vivemos contemplando as dimensões temporais 

da vivência humana: passado, presente e futuro. Esse conhecimento se desenvolve 

baseado em referências teóricas que trazem inteligibilidades aos objetos históricos 

selecionados. 

 
Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento histórico 

seja tratado como uma forma de pensar, entre várias; uma forma de indagar 

sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar 

significados, compor e decompor interpretações, em movimento contínuo ao 

longo do tempo e do espaço. Enfim, trata-se de transformar a história em 

ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as experiências 

humanas e as sociedades em que se vive (BRASIL, 2017, p.399). 

                                                                               

 

Articulado com as competências gerais da Educação Básica e com as 

competências específicas da área de Ciências Humanas, o componente de História prevê 

o desenvolvimento de competências específicas. 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e 

mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, 

posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 

acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas 

sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os 

significados das lógicas de organização cronológica. 
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3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 

documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a 

diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e 

povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente 

com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e 

no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a 

solidariedade com as diferentes populações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da 

produção historiográfica. 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os 

diferentes grupos ou estratos sociais. 

 

5.13.1 - Orientações Didático-Metodológicas História – Anos Iniciais 

O trabalho pedagógico deve possibilitar a leitura histórica do cotidiano do aluno, 

mediante a utilização de categorias temporais (anterioridade e posterioridade, 

simultaneidade e contemporaneidade, passado, presente e futuro, permanência e 

mudança, semelhança e diferença), presentes nas narrativas orais e escritas trabalhadas 

por meio de fontes diversas (documentos históricos, manuais didáticos, etc.) e também 

das construídas na sala de aula.    

 

CONVERSA INICIAL/ RODA DE CONVERSA 

É momento destinado ao levantamento de hipóteses e conhecimentos prévios; relatos 

de memórias pessoais ou de outros sujeitos; relatos de fatos sociais; relatos de 

sequências de acontecimentos entre outros. 

 

LEITURA 

Propiciar momentos de leitura compartilhada, individual, em duplas e com diferentes 
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propósitos. 

Oferecer para os alunos textos variados e de dos mais variados suportes: biografias; 

memórias; relatos; textos informativos; divulgação científica; diários; linha do 

tempo; esquemas; literários entre outros. 

 

PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, 

propiciar a pesquisa de campo, por meio de visitas, fatos e acontecimentos 

históricos, páginas virtuais de notícias, acervo de biblioteca entre outros. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Planejar situações de produção coletiva, em dupla ou individual, de textos como: 

relatos; históricos; sínteses; diário coletivo; cartazes; textos argumentativos; fichas 

técnicas; informativos; jornal mural, artigo expositivo entre outros. 

 

5.13.2 - Orientações Didático-Metodológicas História –- Anos Finais 

Quando pensamos no processo de ensino e aprendizagem de história, é essencial 

reconhecer a necessidade do docente trabalhar com inúmeras estratégias, que abrangem 

diferentes fontes e tipos de documentos, de modo que proporcionem ao alunado a 

oportunidade de relacionar o passado com o presente. 

Tudo que caracterizamos como história, carrega experiências de sujeitos, 

vivências e construção de saberes dos mais distintos. 

 

CONVERSA INICIAL/ RODA DE CONVERSA 

É momento destinado ao levantamento de hipóteses e conhecimentos prévios; relatos 

de memórias pessoais ou de outros sujeitos; relatos de fatos sociais; relatos de 

sequências de acontecimentos entre outros. 

 

LEITURA 

Propiciar momentos de leitura compartilhada, individual, em duplas e com diferentes 

propósitos. 

Oferecer para os alunos textos variados e de dos mais variados suportes: biografias; 
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memórias; relatos; textos informativos; divulgação científica; diários; linha do 

tempo; esquemas; literários entre outros. 

 

PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, 

propiciar a pesquisa de campo, por meio de visitas, fatos e acontecimentos 

históricos, páginas virtuais de notícias, acervo de biblioteca entre outros. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Planejar situações de produção coletiva, em dupla ou individual, de textos como: 

relatos; históricos; sínteses; diário coletivo; cartazes; textos argumentativos; fichas 

técnicas; informativos; jornal mural, artigo expositivo entre outros. 

 

ANÁLISE DOS FATOS 

Conduzir os alunos a analisar os fatos históricos com criticidade, vinculando o 

passado com o presente. 

Fornecer momentos em que o discente possa refletir sobre o porquê dos fatos 

históricos terem ocorrido, considerando as peculiaridades de cada época 

mencionada. 

Propor momentos de debates sobre os fatos históricos, onde os alunos devem 

apresentar regras de argumentação para posicionamento de ideias. 
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CAPÍTULO 6  

 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

 “A avaliação escolar, hoje, só faz sentido de buscar caminhos para melhoria 

aprendizagem” (Jussara Hoffmann) 

 

 

O processo de avaliação no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e Finais nas 

escolas da rede municipal esta alinhado às três dimensões avaliativas já delineadas nesse 

documento. O objetivo final desse processo é obter dados relevantes e concretos que 

permitam a reflexão que direciona a melhoria do processo ensino e aprendizagem dos 

alunos matriculados na rede municipal de educação para que, ao final do ciclo tenham 

desenvolvido as habilidades e competências esperadas. 

Quanto à primeira dimensão abordada, a avaliação da aprendizagem, inicia-se 

com a avaliação diagnóstica: 

 

6.1 - Avaliação diagnóstica 

 

O primeiro instrumento de avaliação utilizado nas escolas municipais é a 

avaliação diagnóstica, elaborada pela secretaria municipal de educação. Esse 

instrumento direciona a ação avaliativa inicial e ocorre no início do ano letivo.  

Essa avaliação tem por objetivo identificar as habilidades já desenvolvidas pelos 

alunos e aquelas que ainda faltam desenvolver ou aprimorar, de acordo com o ano 

letivo, a caracterização da turma e as condições individuais do aluno. A análise dos 

dados obtidos nesse primeiro momento determinará os objetivos, os objetos de 

conhecimento e o planejamento da organização curricular e da gestão da sala de aula, 

bem como das adequações metodológicas e curriculares que se fizerem necessárias para 

o atendimento às necessidades da turma. 
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Além de orientar o planejamento escolar, a avaliação inicial servirá como fonte 

de informações para otimizar o acompanhamento do processo de ensino pela Secretaria 

Municipal de Educação e facilitar as intervenções e apoios que se fizerem necessários. 

A avaliação diagnóstica coloca em evidência as habilidades e/ou dificuldades de 

cada aluno, sendo capaz de precisar o ponto adequado de entrada em uma sequência da 

aprendizagem, o que permite a partir daí determinar o modo de ensino mais adequado. 

Com esse tipo de avaliação identifica-se a realidade da turma e previne-se a 

detecção tardia das dificuldades de aprendizagem dos alunos, ao mesmo tempo em que 

se busca conhecer, principalmente, as aptidões, os interesses e as capacidades e 

competências enquanto pré-requisitos para futuras ações pedagógicas. Tal procedimento 

de avaliação é fundamental tanto no processo de entrada para o Ensino Fundamental II 

como o de saída dos educandos dessa etapa de ensino. 

O objetivo da escola, ao incorporar a avaliação diagnóstica ao processo de 

entrada e de saída dos alunos, é proporcionar ao docente constatar se os alunos 

apresentam domínio ou não de determinadas habilidades e a partir da análise dos 

resultados definirem as estratégias a serem adotadas no processo de ensino-

aprendizagem. 

Como bem define Luckesi (2006): 

 

[...] a avaliação diagnóstica será, com certeza, um instrumento fundamental 

para auxiliar cada educando no seu processo de competência e crescimento 

para a autonomia, situação que lhe garantirá sempre relações de reciprocidade 

(LUCKESI, 2006, p. 44).  

 

Além de ser considerada uma análise não punitiva, que não se resume a níveis de 

classificação, esse método de avaliação possibilita que o docente identifique 

constantemente as causas das dificuldades dos alunos e organize novas metodologias e 

intervenções pedagógicas específicas, que promovam a dissolução daquelas dúvidas ou 

dificuldades percebidas, sempre priorizando o desenvolvimento do estudante. 

Diante disso, a inserção da avaliação diagnóstica no planejamento pedagógico de 

toda a escola faz-se necessário e não deve estar restrita ao início das atividades letivas, 

visto que seu objetivo é analisar o processo de aprendizagem. 

O ideal é que a avaliação diagnóstica esteja presente durante todo o ano letivo, 

inserida no cotidiano da prática pedagógica: 
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 no início do processo:  para se observar quais pontos não foram bem 

assimilados em relação aos conteúdos do ano anterior, criando, assim, 

um norte de início para os professores executarem as ações necessárias 

de correção; 

 no meio do processo: para analisar se o planejamento feito pelo docente 

está trazendo os resultados esperados, permitindo também readaptar 

alguns aspectos, se necessário;  

 no final: além de demonstrar os resultados do período letivo em relação 

aos alunos, permite (re)avaliar se as adaptações feitas foram satisfatórias, 

se os discentes desenvolveram as habilidades para a série/ano, se a 

aprendizagem foi, de fato, significativa, levando-se em conta as 

dificuldades demonstradas pelos discentes durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

Para Luckesi (2006), “os instrumentos de avaliação da aprendizagem, não 

devem ser quaisquer instrumentos, mas sim os adequados para coletar os dados que o 

professor necessita para configurar o estado de aprendizagem do aluno”. Nesse aspecto 

isso implica em relação aos instrumentos que: 

a. sejam adequados ao tipo de conduta e de habilidade que estamos 

avaliando Informação, compreensão, análise, síntese, aplicação;  

b. sejam adequados aos conteúdos essenciais planejados e, de fato, 

realizados no processo de ensino (o instrumento necessita cobrir todos os conteúdos que 

são considerados essenciais numa determinada unidade de ensino-aprendizagem); 

c. adequados na linguagem, na clareza e na precisão da comunicação 

(importa que o educador compreenda exatamente o que se está pedindo dele;  

d. adequados ao processo de aprendizagem do educando - um instrumento 

não deve dificultar a aprendizagem do educando, mas, ao contrário, servir-lhe de 

reforço do que já aprendeu. Responder as perguntas significativas significa aprofundar 

as aprendizagens já realizadas. 

Enfim, o processo deve ser acompanhado em toda sua linha diacrônica. Tal 

cuidado permitirá acompanhar o trabalho docente, o aluno em sua trajetória escolar por 

intermédio de fatos e dados, contra os quais não há argumentos, e caso se necessite 

fazer algum tipo de intervenção positiva. 
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6.2 - Instrumentos de Avaliação Diagnóstica 

Os instrumentos de avaliação diagnóstica possibilitam o acompanhamento da 

aprendizagem do aluno visto que expressam o que o aluno aprendeu ou ainda precisa 

aprender. 

Nesse tipo de avaliação, o professor tem a função de investigar quais as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos, o porquê dessas dificuldades e os meios para 

superá-las, pois quando se utiliza a informação adquirida para criar novas situações de 

intervenção é que a avaliação pode ser considerada um instrumento de aprendizagem; 

instrumento esse que pode utilizar registros de diferentes naturezas, tais como: 

● Produção de texto oral e escrita; 

● Leitura e interpretação de textos verbais e não verbais; 

● Resolução de problemas envolvendo as operações; 

● Cálculos diversos; 

● Análise de dados das turmas; 

● Mapas conceituais (elaboração visual); 

● Habilidades motoras fundamentais no estágio maduro. 

 

Este tipo de avaliação permite acompanhar cada aluno de forma personalizada, 

por meio de estratégias que proporcione ao educador um feedback do que já foi 

assimilado e aponte para  suas necessidades mais imediatas.  Isso permite que 

especificidades, lacunas e necessidades de aprendizagem possam ser permanentemente 

identificadas, orientando a adaptação das intervenções pedagógicas e priorização 

daqueles que mais precisam de ajuda. 

 

6.3 - Avaliação Processual 

A avaliação formativa considera que o aluno aprenda ao longo do processo, isto 

porque vai reestruturando o seu conhecimento por meio das atividades que executa. Do 

ponto de vista cognitivo, a avaliação formativa centra-se em compreender o 

funcionamento da construção do conhecimento referindo-se às representações mentais 

do aluno e as estratégias utilizadas, para chegar a um determinado resultado. Os erros 

são objetos de estudo, pois revelam as representações ou estratégias elaboradas pelo 

estudante. 
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Esse tipo de avaliação é fundamentado no princípio de que o ser humano 

desenvolve construções por meio de significados e dos sentidos que atribui aos 

fenômenos que o rodeia, sendo assim pode haver múltiplas realidades resultantes dessas 

construções. 

De acordo com Perrenoud (2000, p. 49) “para gerir a progressão das 

aprendizagens, não se pode deixar de fazer balanços periódicos das aquisições dos 

alunos”. Eles são essenciais para fundamentar decisões de aprovação ou de orientação 

necessária mais tarde”. Por isso, a necessidade de uma avaliação formativa e contínua. 

A avaliação formativa pode estar presente em atividades ou em unidades 

trabalhadas com os alunos. O ideal é que não seja um período avaliativo muito longo. 

Cada item é adaptável, de acordo com a necessidade do professor. Alguns 

critérios e ações devem ser levados em conta: 

● assiduidade às aulas e atividades propostas; 

● conteúdos estudados; 

● simulados; 

● atividades exigidas pelo professor; 

● apresentações de trabalhos; 

● debates e/ou discussões em grupos; 

● seminários; 

● organização: cadernos, materiais para as aulas; 

● capacidade de aplicar os conhecimentos estudados; 

● habilidade de relacionar conteúdos com outros conteúdos já vistos; 

● participação das discussões propostas contribuindo aos seus 

conhecimentos e dos colegas; 

● preparação para as avaliações de aprendizagem; 

● atividades suficientes para que os alunos compreendam o conteúdo 

proposto. 

 

Por meio dos itens acima destacados, o professor terá dados para detectar/avaliar 

as facilidades e dificuldades dos alunos como elemento desencadeador das situações de 

aprendizagem. 

Portanto: 

É formativa toda a avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, 

ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do 

desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. [...] A avaliação 
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formativa define-se por seus efeitos de regulação dos processos de 

aprendizagem. Dos efeitos buscar-se- á a intervenção que os produz e, antes 

ainda, as observações e as apresentações que orientam essa intervenção 

(PERRENOUD, 1999, p. 103-104). 

  

Ao trabalhar com esse nível de informações o professor estará aplicando uma 

avaliação de fato contínua e coerente. Tal direcionamento implica: criar processos de 

avaliação contínuos e formativos, processos esses que levarão a que resultados sejam 

utilizados para orientar intervenções pedagógica, redefinição de rumos e estratégias 

educacionais que assegurem a aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos.                            

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem utilizados pela rede municipal de 

educação são utilizados de forma a reafirmarem o seu caráter formativo e contínuo, o 

que sinaliza para um trabalho com a prática de examinar a aprendizagem ao longo das 

atividades realizadas em sala de aula. 

Para tanto, seguimos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (BRASIL, 2013) que estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Educação (BRASIL, 1996a) e que orienta um processo de avaliação 

“contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais”. 

A avaliação processual deve assumir seu caráter mediador e tem por finalidade 

melhorar a aprendizagem dos alunos e o ensino oferecido, em contraponto ao acúmulo 

de informações sobre um determinado conteúdo que, somados e divididos, geram uma 

nota. A avaliação também será utilizada para melhorar o ensino, uma vez que será um 

balizador para novas práticas e estratégias que auxiliarão o professor a ajustar seus 

objetivos e atividades direcionando-as para a aprendizagem dos alunos. 

Esse processo deve permear o processo ensino aprendizagem ao longo da vida 

escolar do aluno, o que não exclui o valor da avaliação somativa e o mapeamento da 

aprendizagem, dos objetivos educacionais específicos de cada unidade escolar e da rede 

municipal de ensino. 

 

6.4 - Avaliação somativa 

Acredita-se que a avaliação do rendimento escolar só pode ser conceituada 

eficiente, se for produto de uma observação contínua do aluno durante todo o percurso 

escolar. Uma avaliação pautada em uma observação ampla, honesta a respeito do aluno 
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e de seu verdadeiro ganho de conhecimento, com a propriedade para vivenciá-los, dará 

ao professor condições de uma avaliação justa.  

A avaliação somativa (classificatória) tem como função básica, a classificação 

dos estudantes referente ao seu aproveitamento, sendo realizada ao final de um curso ou 

unidade de ensino. É a verificação de seu aprendizado por meio da atribuição de nota e 

como se constata, o objetivo desta avaliação é a classificação mediante quantidade de 

acertos ou nota que o estudante venha a atingir. Ela posiciona o docente e discente no 

final de um processo de ensino e aprendizagem; é realizada ao final de um estudo, de 

uma unidade, de um período de tempo determinado, que pode ser um bimestre, um 

semestre ou um ano letivo. 

Embasada nos objetivos propostos, exibe os resultados alcançados pelo aluno ou 

as competências indispensáveis à determinada aprendizagem. A avaliação somativa é a 

configuração de avaliação mais efetivada no ambiente escolar e fornece os chamados 

feedbacks que informam a condição de aprendizagem adquirida. 

Para garantir a eficácia do sistema avaliativo, de tal modo que se obtenha um 

resultado final sólido do processo ensino-aprendizagem, essas três formas de avaliação 

devem ser integradas e associadas à realidade administrativa da instituição escolar. 

Na esfera federal, somos avaliados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) que reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de 

desempenho nas avaliações, traçando metas de qualidade educacional. 

 De acordo com o Plano Municipal de Educação de Batatais, Lei 3387 de 23 de 

junho de 2015, a meta sete objetiva fomentar a qualidade da Educação Básica, em todas 

as etapas e modalidades de forma a alcançar as metas do IDEB, estabelecidas pelo INEP 

para a rede pública do município. 

A projeção para 2021 é de 6.8, ou seja, temos que elevar o índice do município 

em 0.5 décimos no período de quatro anos de trabalho. 

IDEB 2017 2019 2021 

ANOS INICIAIS 6.3 6.5 6.8 

                                                                     

Considerando os dados obtidos no ano de 2018, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, (INEP) temos o seguinte quadro 

Municipal: 
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Escolas da Rede Municipal – Anos Iniciais 

 Meta para 

2017 

Media 

atingida 

2018 

Projeção 

2021 

EMEB Profª Esther Vianna Bologna 6.2 6.7 6.4 

EMEB Padre Benito de Uriarte Erbastrain 6.7 6.6 6.7 

EMEB Professora Alzira Acra de Almeida 6.5 6.7 7.1 

EMEB José Braga Morato 6.2 6.5 6.9 

EMEB ProfªCélia Bueno Cavalcanti Albuquerque 6.0 6.5 7.4 

E.M.E.B. Profª Anna Bonagura de Andrade 7.0 7.4 6.5 

E.M.E.B. Prof. Gilberto Dalla Vecchia ** ** 6.6 

                                                           

Com relação aos índices apresentados, as escolas municipais têm apresentado 

bons resultados em sua maioria, atingindo as metas estabelecidas.  

Ao mapear esses indicadores, observa-se que embora a EMEB Padre Benito 

tenha obtido um índice inferior à sua respectiva meta, o município superou o índice 

esperado para o período, ficando com 6.6; superando com antecedência a meta para 

2019, que é de 6.5. Quanto à EMEB Prof. Gilberto Dalla Vecchia (CAIC), os dados não 

foram divulgados, apesar de participar do processo de avaliação externa (Prova Brasil), 

contudo não obteve quórum suficiente para que seus indicadores fossem computados. 

Embora essas avaliações externas sejam instrumentos importantes e norteadores 

das práticas pedagógicas, é imprescindível compreender que o que é exigido em uma 

avaliação em larga escala, é apenas um “recorte” do Currículo Municipal. Esse 

entendimento é fundamental para que não se reproduza uma redução das habilidades no 

âmbito escolar. 

Com base na coleta desses dados e das avaliações internas é que se pauta a 

avaliação somativa: verificando e classificando, segundo critérios pré-estabelecidos 

pelos órgãos competentes: Municipal e Federal. 

A análise de aprendizagem deve focar além dos aspectos quantitativos, nos 

qualitativos, que por sua vez, são bem mais complexos e exige um comprometimento 

muito maior dos sujeitos, levando as escolas a se olharem, a reverem seus mecanismos, 
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sua forma de gestão, seus propósitos, suas práticas, as relações que se estabelecem, 

envolvendo inclusive os pais e os alunos nessa análise. 

Ressalta-se neste processo de análise que as avaliações externas são muito 

significativas, contudo, não se deve ignorar os resultados e observações apontados pelas 

avaliações bimestrais (internas), visto que, as mesmas são constantes e norteadoras da 

prática diária e do trabalho a ser desenvolvido pelo professor em sala de aula. 

Por essas razões o conselho de classe/ ciclo é de grande importância, pois se abre 

ali um espaço para compartilhamento dos aspectos a se superar, mas principalmente 

para proporcionar reflexões e sugestões de estratégias diferenciadas com o objetivo de 

avançar em cada etapa prevista também nos objetivos do currículo mínimo da rede 

municipal. 

Traçar uma linha em que haja uma autoavaliação dos envolvidos, ajudando o 

aluno a se responsabilizar pelo seu progresso de aprendizagem, a estudar com satisfação 

de aprender e a depender cada vez menos de critérios externos para se conhecer, é o que 

se aspira como a melhor evidência de sucesso do processo avaliativo. 

   

6.5 - Planos de ação com base nos resultados da avaliação 

A documentação legal que disciplina inicialmente a matéria dos planos de ação 

com base nos resultados da avaliação é a LDB, o PCN e a recém-promulgada BNCC. 

Somada a esta documentação existem os diversos estudos científicos elaborados acerca 

do mesmo tema, e que serão explorados no decorrer da elaboração dos planos. 

A questão que surge de início é se as avaliações aplicadas estão possibilitando 

efetivamente a análise da efetiva aprendizagem dos conteúdos pelos alunos. Isto por que 

o processo de avaliação também deve ser considerado como pressuposto do plano de 

ação com base nos resultados das avaliações.  

Freitas (2007) alerta para o risco de que: 

 

Os sistemas de avaliação externa centralizados na Federação ocultem, em 

indicadores estatísticos com o IDEB, as dificuldades que as classes populares 

estão tendo para aprender no interior da escola, legitimando estratégias que 

somente conduzem ao adiamento da exclusão destas – apesar do discurso da 

transparência e responsabilidade (FREITAS, 2007, p. 965). 

 

Nem sempre a avaliação, seja ela classificatória, formativa, somatória ou 

diagnóstica, por si só dá a certeza sobre a aprendizagem dos conteúdos por determinado 

aluno. Importa dizer que o aluno pode ter absorvido o conteúdo, mas tem dificuldade 
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em expressá-lo quando é avaliado, em especial por causa de fatores externos 

(transtornos de ansiedade, nervosismo, timidez, etc.). Em resumo, em certos casos só a 

avaliação inicial não é suficiente, fazendo-se necessária a análise sistematizada dos 

resultados das avaliações dos alunos, utilizando os dados para replanejar e corrigir os 

objetivos a serem atingidos. 

Uma vez constatado o fraco desempenho, o plano de ação deve se atentar para 

uma revisão dos métodos de avaliação aplicados. Segundo os PCN´s, este processo de 

reavaliação deve ser feito de forma conjunta pelos professores e gestores da escola. Da 

mesma forma, uma vez constatada que as avaliações foram sim suficientes para 

demonstrar a consolidação da aprendizagem pelo aluno, passa-se então à análise da 

possibilidade de sua progressão. Neste caso, deve-se verificar se há necessidade ou não 

de reforço ou apoio. 

Superada a questão da avaliação como pressuposto inicial de todo o processo, é 

necessário saber de que forma e com que regularidade o plano de ação deve ser 

aplicado, se sequencialmente durante o ano letivo, ou se ao final dos bimestres, 

semestres ou ano letivo. 

Obviamente, para a resposta a estas indagações é necessário que todos os 

agentes do processo de ensino-aprendizagem estejam de acordo com relação aos dois 

fatores acima expostos (forma e regularidade do plano de ação), estabelecendo-se, para 

tanto, o consenso através de reunião prévia. Grande parcela das escolas utiliza-se da 

reunião bimestral para aferição dos resultados das avaliações e discussão de propostas 

em seguimento a estes resultados. 

O processo de avaliação escolar da Escola Municipal de Educação Básica 

Professora Esther Vianna Bologna, a única escola da Rede Municipal de Ensino a 

oferecer os anos finais do Ensino Fundamental, está embasado nos artigos 51 a 63 do 

Regimento Comum das Escolas Municipais da Estância Turística de Batatais, aprovado 

e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE/SP) em 07/12/2015, seção I 

página 49, em vigor a partir de 09/12/2015, e deverá ser objeto de reflexão e 

transformação da prática escolar tendo como princípio e aprimoramento da qualidade de 

ensino. 

O objetivo da Escola Municipal de Educação Básica Professora Esther Vianna 

Bologna ao estabelecer a avaliação formativa como um pressuposto é oportunizar uma 

aprendizagem significativa aos alunos e nortear o trabalho docente objetivando assim 

uma melhora qualitativa no processo de ensino e aprendizagem. 
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Ao observar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é possível 

notar pontos positivos e negativos na aprendizagem dos alunos na escola pública do 

país. 

Um ponto positivo deste identificador é superação da meta prevista nos anos 

finais do Ensino Fundamental em 2017. Em estados como Minas Gerais, São Paulo, 

Espírito Santo, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal, obtiveram o 

índice igual ou maior que 6, superando a meta prevista nacionalmente para o Ideb de 

2021. 

Dentro dessa perspectiva, observa-se que as escolas municipais de Batatais 

alcançaram resultados plenamente satisfatórios nos últimos 10 anos, como revelam as 

tabelas abaixo: 

IDEB OBSERVADO: 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

5.1 5.8 5.7 6.0 6.2 6.6 

 

METAS PROJETADAS: 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

4.8 5.2 5.6 5.8 6.1 6.3 

 

Quanto aos anos finais do Ensino Fundamental, houve uma progressão no índice 

nacional: ascensão de 4.5 para 4.7; entretanto nota-se uma distância da meta para 2017, 

estimada em 5 pontos. Dos 27 estados, em 23 observou-se o avanço no resultado do 

Ideb, entretanto apenas 7 atingiram suas metas para 2017, equivalente a 5 pontos.  

Quanto ao município de Batatais, a escola EMEB Profª Esther Vianna Bologna é 

única escola que apresenta os anos finais do Ensino Fundamental e os resultados 

adquiridos foram os seguintes nos últimos 10 anos: 

IDEB OBSERVADO: 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

4.6 4.7 4.4 4.4 5.0 4.8 
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METAS PROJETADAS: 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

3.7 3.9 4.2 4.6 5.0 5.2 

  

Os dados mostram que os resultados foram insatisfatórios em 2013 e 2017, no 

entanto, percebe-se que, no último ano, a metas e aproximou da projeção. 

Quanto ao SAEB, os resultados nacionais de 2018 apresentam uma proficiência 

média no 9º ano do Ensino Fundamental de 258 pontos, tanto para a Língua Portuguesa 

quanto para Matemática. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, o nível nacional em Matemática passou 

de 256 para 258, e em Língua Portuguesa de 252 para 258, não correspondendo aos 

números ideais de 300 e 275, respectivamente. 

Em 2017, a EMEB Profª Esther Vianna Bologna mostrou resultados abaixo da 

média nacional, tanto para Matemática de 255.5 quanto para a Língua Portuguesa de 

251.4. 

 

6.6 - Análise dos resultados de aprendizagem 

Para uma análise significativa, é necessário: 

 Entender o que, exatamente, a avaliação que foi aplicada pretendia 

avaliar, questão por questão; 

      Analisar o desempenho do aluno em cada questão; 

      Refletir sobre os resultados da classe na avaliação; 

     Fazer a comparação entre as salas para ser possível analisar as 

diferenças dos alunos das mesmas séries/ciclos. 

        Tendo em vista a análise dos resultados obtidos, é possível fazer o 

diagnóstico das dificuldades dos alunos, e o próximo passo é decidir qual a ação mais 

eficaz para saná-las. Assim, serão realizados alguns questionamentos com o objetivo de 

melhor guiar nossa prática: É necessário retomar o planejamento? É possível mudar os 

recursos didáticos utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem? É necessário 

acrescentar outros modelos de avaliação? Guiados pelos dados obtidos e pelas questões 

geradas por eles, a equipe gestora juntamente com os docentes, em reunião, farão as 

reflexões de tais resultados, comparando com os obtidos anteriormente e com as metas 
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a serem alcançadas, visando a elaboração de um plano de ação, buscando a melhoria do 

processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Nas reuniões gerais, no conselho escolar e no conselho de classe, discute-se a 

responsabilidade de todos em gerar condições para que os estudantes aprendam e se 

desenvolvam? 

Obviamente, mesmo em se tratando de uma base nacional curricular comum, 

isto não autoriza dizer que os planos de ação com base nos resultados das avaliações 

devam ser comuns também a todas as escolas, visto que há vários critérios a serem 

sopesados, dentre eles o da desigualdade social.  

Neste sentido, e concluindo, ninguém melhor do que o próprio professor e a 

equipe gestora, em conjunto, para analisar a fundo os resultados das avaliações e 

elaborar o plano de ação necessário, observando os norteamentos contidos na BNCC, 

acima expostos. 

 

6.7 - Planos de ação com base nos resultados da avaliação 

O plano de ação é definido como um conjunto de ações educativas planejadas e 

articuladas a fim de propiciar o aprendizado. Conforme Silva e Zenaide (2008), para a 

realização do plano de ação é necessário considerar o contexto escolar a partir da 

leitura da realidade escolar, especificando as necessidades e o potencial da escola. 

 Dentre as ações propostas a partir dos resultados de avaliação, destacamos as 

seguintes: 

● Inserir o resultado da avaliação diagnóstica padronizada da rede 

municipal instituída desde 2016; 

● Buscar o comprometimento e participação dos pais e/ou responsáveis, 

ressaltando a importância da participação na vida escolar do filho e estreitar relações 

entre escola e comunidade; 

● Controle semanal de faltas com ligações telefônicas aos pais e 

encaminhamento ao Conselho Tutelar após utilizar todos os recursos da escola com a 

família; 

● Atendimento extraclasse através do Apoio Pedagógico e Recuperação 

Paralela e Contínua em sala de aula para alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Atendimento Educacional Especializado (AEE), inserindo o sujeito com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular; 
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● Formação e capacitação dos docentes da Educação Básica em HTPC e 

Fórum da Educação; 

● Desenvolvimento de projetos na escola como Prazer em Ler, Educação 

Ambiental, Educação Alimentar, Educação para o Trânsito e Diversidade com foco na 

Africanidade; 

● Professor de reforço no período contrário para os alunos que apresentam 

dificuldades acentuadas; e professor auxiliar em sala de aula nas disciplinas de 

português e matemática para os alunos que apresentarem déficit de aprendizagem. 

Para um plano de ação eficaz com base nos resultados das avaliações, o 

professor precisa atentar sobre as habilidades e competências trabalhadas em sala de 

aula, especialmente aquelas que são exigidas nas avaliações externas. Estas habilidades 

serão cobradas nas avaliações de forma sistemática, para que os alunos consigam 

atingir os objetivos almejados. O acompanhamento dos resultados das avaliações deve 

ser orientado por meio de dados e tem como principal função analisar o processo de 

ensino aprendizagem dos alunos (ZUPPINI, 2018). 

O ensino orientado por dados é uma forma transformadora de obter e 

acompanhar os resultados de aprendizagem (SANTOYO apud ZUPPINI, 2018). 

Segundo Zuppini, ao citar Santoyo, para garantirmos o rigor no ensino orientado por 

dados, devemos seguir quatro pontos importantes: 

1. Planejar a avaliação: planejar a avaliação oferece uma expectativa de meta a 

ser alcançada e faz com que o educador se envolva com o objetivo proposto. Após a 

previsão do que será avaliado, os professores e a equipe gestora trabalharão de forma 

que os alunos consigam atingir o que foi planejado, tendo maior engajamento com os 

resultados. 

2. Analisar os resultados das avaliações: as análises orientam quais são as 

dificuldades que os alunos estão apresentando. Para que a análise seja eficaz, é 

necessário entender a avaliação e as habilidades e competências de cada questão. 

3. A ação: nesse momento, deve-se implementar novas estratégias de ensino 

para sanar as habilidades e competências não alcançadas. 

4. A rotina: tendo em vista o número de atividades a serem realizadas na escola, 

cria-se uma agenda na prática cotidiana para garantir o processo de acompanhamento 

da aprendizagem.  

 Os resultados dos dados das avaliações internas e externas serão analisados e 

discutidos com o grupo de professores e a equipe gestora. Quando as habilidades e 
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competências não são alcançadas, é fundamental a elaboração de um plano de ação, 

procurando sanar as falhas. Outra ação importante e fundamental é orientar os pais 

sobre a importância de participar na vida escolar do filho, acompanhar o 

desenvolvimento e os resultados das avaliações. 

Temos em mente também que os professores, a gestão escolar e a família devem 

acolher o educando e tudo que está ocorrendo com ele, ou seja, amparar o estudante na 

condição em que se encontra e a partir daí auxiliá-lo em sua trajetória de vida, afinal a 

avaliação da aprendizagem não implica aprovação ou reprovação do aluno, mas 

orientação e reorientação permanente para o seu desenvolvimento e, se necessário 

intervenções necessárias. 
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CAPÍTULO 7 

DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA 

 

7.1 - Princípios e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) 

 

A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou 

informal, onde  pessoas consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem 

suas habilidades, enriquecem seus conhecimentos e aperfeiçoam suas 

qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de 

suas necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a 

educação formal, a educação não formal e o espectro da aprendizagem 

informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os 

estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos (UNESCO, 

1998). 

 

7.1.1 - A Andragogia e a Educação de Jovens e Adultos  

Garantida pela Constituição como um direito do aluno, a EJA deve propiciar a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Sabemos que adultos não aprendem 

como crianças, portanto, a educação para adultos ser fundamentar-se em princípios 

pilares andragógicos. 

Andragogia diz respeito ao ensino de adultos. Segundo Knowles (1976, p. 17), 

é a “arte e a ciência destinada a auxiliar os adultos a aprender”.  É também um campo 

que auxilia a compreensão do processo de aprendizagem de adultos, considerando os 

aspectos psicológicos, biológicos e sociais desse individuo. A andragogia é 

caracterizada pela participação ativa dos alunos na progressão da sua aprendizagem, 

pela flexibilidade e pelo foco no processo, ao invés da ênfase no conteúdo. 

A educação de adultos embasada em um modelo andragógico tem como 

princípios: 

 A necessidade dos adultos em saber a finalidade, o “porquê” de certos 

conteúdos e aprendizagens; 

 A facilidade dos adultos em aprender pela experiência; 

 A percepção dos adultos sobre a aprendizagem como resolução de 

problemas; 
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 A motivação para aprender é maior se for interna (necessidade 

individual), e se o conteúdo a ser aprendido for de aplicação imediata; 

 Os adultos trazem uma bagagem de experiências que podem contribuir 

para sua própria aprendizagem; 

Neste processo didático é necessário que o professor assuma um papel de 

mediador, buscando inteirar-se das questões sociais, culturais e econômicas de forma a 

contextualizar o saber, fazendo com que os alunos sejam os principais autores da 

construção da aprendizagem.  

É possível perceber vários pontos de encontro entre a Andragogia e a Pedagogia 

Freireana, que longe de ser tradicional, caracteriza-se como libertadora e dialogam em 

meio a sua diferença conceitual. Na proposta Freiriana, o processo educativo não se 

caracteriza pelo recebimento, por parte dos alunos, de conhecimentos prontos e 

acabados, mas pela reflexão sobre os conhecimentos que circulam e que estão em 

constante transformação; professores e alunos são produtores de cultura; todos 

aprendem e todos ensinam, são sujeitos da educação e estão permanentemente em 

processo de aprendizagem. 

 

Contradizendo os métodos de alfabetização puramente mecânicos, 

projetávamos levar a termo uma alfabetização direta, ligada realmente à 

democratização da cultura [...] uma experiência susceptível de tornar 

compatíveis sua existência de trabalhador e o material oferecido para 

aprendizagem (FREIRE, 1993, p. 41). 

 

 

 Essa concepção é também norteadoadora da Andragogia.   

 

7.1.2 - O pensamento Crítico e o Protagonismo Cidadão  

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

atende alunos trabalhadores das classes populares e trabalha com um contexto de 

diversidade sociocultural para formar através do acesso ao conhecimento e à 

participação social, cidadãos críticos Neste sentido é necessário que a prática educativa 

possibilite a formação dos alunos voltada para o exercício da cidadania e para a 

transformação individual e coletiva.  

A contribuição social da EJA para a efetivação de uma sociedade cidadã 

acontecerá por meio de uma práxis educativa reflexiva e crítica, visto que, exercer a 

cidadania é ter consciência de seus direitos e deveres e lutar para que eles sejam 
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colocados em prática. O exercício da cidadania é individual e coletivo e se constrói pela 

participação social e atitudes éticas tendo como base os direitos humanos. 

A busca por uma sociedade mais igualitária onde as pessoas tenham acesso aos 

seus direitos e possam participar democraticamente e efetivamente, não pode ser 

considerada apenas como uma utopia. Exercer a cidadania é um papel social, um 

exercício cotidiano que também perpassa o sistema educacional.  

A Educação é um direito fundamental de natureza social que se desenvolve 

como um processo com a família, grupos sociais, também na escola e por esta razão, é 

neste espaço social privilegiado que se aprende e se desenvolve a formação de valores e 

o exercício da cidadania. O objetivo deste processo de aprendizagem é a construção de 

uma sociedade crítica, na qual os indivíduos sejam capazes de buscar os seus direitos e 

exercer os seus deveres com dignidade, como cidadãos.  

Para tanto, a escola precisa investir e estimular a participação social intensa e 

democrática. Na atividade educativa, as abordagens pedagógicas de temas como: 

Direitos Humanos e Cidadania se fazem oportunas e devem considerar as necessidades 

e as especificidades dos alunos para os quais se destinam a fim de contribuir para a 

formação dos mesmos.  

No caso da modalidade de ensino: Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 

fundamental promover uma educação pluralista devido à heterogeneidade dos alunos. 

Outro aspecto relevante é que os alunos da EJA, devido a sua faixa etária, trazem 

consigo uma história de vida e vivências que não podem ser ignoradas. O professor 

precisa reconhecer e redimensionar os saberes destes alunos adotando em sua práxis, 

uma metodologia condizente com a sua realidade favorecendo junto aos mesmos a 

participação, o desenvolvimento da capacidade de análise e a reflexão. 

 Desta forma, a atividade educativa estará cumprindo uma importante função 

transformadora que tem como objetivo a formação de indivíduos mais responsáveis e 

autônomos, orientando-os para a prática da cidadania por meio da ampliação da sua 

visão de mundo e da participação social.  A formação de cidadãos por meio da atividade 

educativa é um desafio ético e político que demanda a apresentação de alternativas 

pedagógicas transformadoras. A fim de preparar e formar alunos mais conscientes e 

capazes de participar do trabalho e da vida em sociedade, exercendo a cidadania e 

construindo uma nova realidade. 

 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

172 

 

7.1.3 - Projetos Interdisciplinares na Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

 

Diante do perfil dos alunos da EJA, é relevante o trabalho interdisciplinar na sala 

como forma de reorganizar o tempo e espaço escolar, transformando a escola em um 

lugar aberto à construção de aprendizagens significativas. 

O trabalho interdisciplinar deve contemplar a relação dialógica, produzindo 

situações de interação e intercâmbio, com um processo educacional que tenha a 

discussão cultural como eixo de um currículo interdisciplinar, com alunos que 

construam conhecimentos a partir de práticas vividas. 

Segundo Pizani e Zunino (1995), na Metodologia de Projetos os alunos analisam 

os problemas, as situações e os acontecimentos dentro de um contexto globalizado, 

utilizando, para isso, os conhecimentos presentes nas disciplinas e na sua experiência 

sociocultural. 

Nesse sentido, os PCNs, apresentam os Temas Transversais, caracterizando-os 

como temas que contribuam com a compreensão e construção da realidade social a 

associados à vida pessoal e coletiva, com a afirmação do princípio da participação 

política. Isso significa que devem ser trabalhados, de forma transversal, nas áreas e/ou 

disciplinas já existentes, com complementação ao currículo (BRASIL, 1997). 

Portanto, a interdisciplinaridade deve ser vinculada a um currículo integrado, 

criando novos objetos de conhecimentos, permitindo ao aluno continuar aprendendo de 

uma forma dinâmica, prazerosa: uma aventura social e intelectual, mediada pelo 

educador do EJA. 

Jolibert e colaboradores (1994) apud Girotto (2006), a partir dessas 

considerações propõem três sugestões para projetos: 

 Projetos referentes à vida cotidiana, que tratará das relações e do funcionamento 

da vida em coletividade (códigos e regras de convivência); 

 Projetos de empreendimentos, que englobam atividades complexas em torno de 

metas definidas (exposição de trabalhos, visitas, excursões, palestras); 

 Projetos de aprendizagem, que, colocados ao alcance dos alunos os temas dos 

conteúdos curriculares e os objetivos de trabalho para cada 

ano/semestre/bimestre/semana/dias discutidos e confrontados com as expectativas dos 

alunos; organizam-se fichas e/ou cartazes com as competências e habilidades que cada 

um deve construir até o final de um ciclo/projeto. 
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Assim, trabalhar com projetos dentro de uma concepção interdisciplinar 

favorece para a transformação do espaço escolar em um lugar aberto á construção de 

aprendizagens significativas tanto para o educador, quanto para o educando. 

 

7.1.4 - Espaço escolar enquanto ambiente de investigação e solução de 

problemas  

Snyders (1988) em seu livro “Alegria na escola” faz uma indagação pertinente 

acerca da relação dos alunos com a escola.  

Por que cultura escolar lhes dá pouca satisfação?  

A partir deste questionamento, procura sondar a cultura escolar, a própria cultura 

dos alunos e depois a escola para tentar entender como provocar maior satisfação 

escolar aos alunos no tempo e espaço presente.  

 

A escola desmorona-se se não consegue convencer que vai conduzir os 

alunos a um tipo de satisfação, e ao não encontrarem desestimulam-se ao 

estudo, portanto a escola não pode continuar sendo um remédio amargo que 

precisa ser engolido por eles agora, a fim de garantir um efeito indeterminado 

(SNYDERS, 1998, p.12) 

 

Modificar a cultura escolar implica uma reflexão profunda sobre os significados 

da escola e dos discursos que persistem em homogeneizar esse espaço, pois se aventurar 

num ambiente de investigação e solução de problemas envolve conhecer os alunos e 

valorizar os conhecimentos desses sujeitos como ponto de partida para as práticas 

pedagógicas 

 Importante então tornar esse espaço escolar adequado às ideias que permeiam o 

cotidiano do aluno da Educação de Jovens e Adultos, de modo que suas expectativas 

educacionais estejam mais próximas das necessidades de sua realidade para que daí, 

construa seu conhecimento formal. 

 

7.1.5 - O Perfil do Professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

 

Ser professor da EJA exige habilidades diferenciadas, como a capacidade 

constante de diálogo, de empatia e reciprocidade.  

Conforme Nogueira afirma,  
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Cabe ao professor perceber o que os alunos almejam com os estudos e com 

base nessa informação ele deve construir uma prática para atender às 

diferentes necessidades de aprendizagem. Deixar que cada aluno contribua 

com suas lembranças e experiências é fundamental para que todos se sintam 

inseridos neste processo. Nesse caso, deve-se priorizar o que é relevante de 

fato para a turma, ao mesmo tempo repensar as formas de mediação dos 

conteúdos e de avaliação da EJA (NOGUEIRA, 2009, p. 2):   

 

 

Algumas atitudes necessárias ao professor de EJA podem ser assim listadas, 

sendo:  

a) Perceber o aluno como ele é, com suas qualidades e defeitos, potencialidades 

e limitações;  

b) Ser empático: falar também sobre si mesmo, seus sonhos, desejos, medos, 

limitações, buscas ou até mesmo recalques;  

d) Ser ético, organizado, comprometido; 

e) Ser disposto a novos desafios. 

Uma característica importante dos professores da EJA é a habilidade em 

conhecer que saberes e habilidades os alunos desenvolvem em função do seu trabalho 

no seu dia- dia. Para isso, precisa saber avaliar as demandas que influenciam a 

aprendizagem do aluno e a maneira como esse aluno lida com o saber: as variáveis 

sócio econômicas do aluno, a baixa autoestima decorrente da trajetória da 

desumanização que possa ter vivenciado, as diferentes expectativas dos alunos em 

relação à escola, o cansaço após o trabalho, dentre outras, para, a partir dessa realidade 

planejar estratégias metodológicas adequadas, que motivem e despertem a curiosidade 

e, por conseguinte, que auxiliem os alunos a serem construtores do seu conhecimento. 

 

7.1.6 - A Organização Curricular Flexibilizada: Novas Rotinas Escolares: 

Definição de Objetivos e Saberes a serem promovidos nas escolas de EJA/Anos 

Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

 

Para a organização da EJA, segundo documentos legais, a idade mínima para os 

cursos de ingresso será de 15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental e de 

18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio. 

Os anos iniciais da EJA serão destinados ao processo de alfabetização, sendo 

esta prática vinculada às necessidades, expectativas e trajetória de vida do aluno, 

devendo ser um grande incentivo para que prossigam os estudos. 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

175 

 

Os saberes que circulam na EJA devem ter o educando como um sujeito ativo na 

construção do seu conhecimento e na ressignificação de suas experiências socioculturais 

de forma que modifiquem, positivamente, as suas relações sociais. Portanto, os 

conteúdos da EJA devem mobilizar o interesse por novas descobertas, devem vincular-

se ao seu uso no cotidiano. 

A oferta de EJA, desenvolvida por meio da Educação a Distância, não deverá ser 

utilizada no primeiro segmento do Ensino Fundamental, dada suas características 

próprias que demandam relação presencial.  

De acordo com o IBGE (BRASIL, 2018) o Brasil ainda tem 11,5 milhões de 

pessoas analfabetas com quinze anos de idade ou mais. Este número representa 7% da 

população a partir dessa faixa etária que não sabe ler nem escrever. Embora se observe 

um pequeno avanço na escolarização dessa população, a construção de políticas 

públicas efetivas de enfrentamento a essa realidade está distante do ideal, pois o 

combate ao analfabetismo vincula-se à continuidade do processo educacional, caso 

contrário, haverá novas demandas de analfabetismo funcional. 

Temos legalmente na LDBEN que:  

 

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. 

§ 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. 

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. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

Temos processos diferentes dentro da EJA. O processo de alfabetização e o 

processo de continuidade dos estudos (BRASIL, 1996). 

 

 

Utilizando Paulo Freire (1989), o precursor da alfabetização de jovens e adultos 

no Brasil, o analfabeto adulto embora sem instrução escolar, possui um valioso legado 

de experiência e reconhecimento, como participante do mundo do trabalho e da cultura. 

Essa vivência desse ser o pano de fundo para o processo de alfabetização. 
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Portanto, seja qual for a etapa em que a EJA é procurada, respeitar a realidade do 

estudante é fundamental em todos os níveis de ensino. Daí a importância de se 

aproximar os conteúdos curriculares e habilidades às experiências dos alunos, 

subsidiando dessa forma a formação desses estudantes como ser individual, social e 

profissional. 

A duração mínima dos cursos de EJA, pela mediação da EAD, será de 1.600 

(mil e seiscentas) horas, no 2º segmento do Ensino Fundamental e de 1.200 (mil e 

duzentas) horas 

A idade mínima para o desenvolvimento da EJA, com mediação da EAD, será 

de 15 (quinze) anos completos para o 2º segmento do Ensino Fundamental. 

 

7.1.7 - Definição de Objetivos e Saberes a serem promovidos nas escolas de 

EJA/Anos Finais do Ensino Fundamental  

 

Em um país como o Brasil, onde existe um déficit educacional preocupante, a 

Educação de Jovens e Adultos tem função reparadora, auxiliando o aluno na aquisição 

de habilidades, atitudes e conhecimentos que o permitam interagir no sistema social de 

forma crítica, com o acesso a um bem real, social e simbolicamente importante.  

 

[...] não se pode considerar a EJA e o novo conceito que a orienta apenas 

como um processo inicial de alfabetização. A EJA busca formar e incentivar 

o leitor de livros e das múltiplas linguagens visuais juntamente com as 

dimensões do trabalho e da cidadania. Ora, isto requer algo mais desta 

modalidade que tem diante de si pessoas maduras e talhadas por experiências 

mais longas de vida e de trabalho (CURY, 2000, p. 653). 

 

Conciliar as novas experiências do mundo letrado (os conhecimentos 

historicamente construídos) aos conhecimentos individuais que os alunos carregam 

sobre o mundo, a partir de suas vivências, torna-se um dos objetivos primordiais na 

EJA.  

Outro objetivo é ampliar esses conhecimentos, incorporando os conteúdos 

pedagógicos na realidade vivencial dos educandos, ampliando a visão de mundo, 

reforçando o olhar crítico e significativo, proporcionando aos jovens e adultos 

condições para desenvolverem procedimentos próprios de resoluções de 

problemas envolvendo quantificações, cálculos, leitura, interpretação de um mundo com 

informações diversas e continuas.   
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No contexto atual, o uso das ferramentas digitais faz todo sentido para a 

aprendizagem deste público, ter acesso à inclusão digital é importante, não só no amplo 

acesso à tecnologia, mas na apropriação desse recurso na resolução de problemas.  

Portanto, a EJA deve atuar no sentido de abrir caminhos e despertar nos alunos o 

interesse, mostrando a importância da continuidade dos estudos e do enriquecimento da 

aprendizagem. 

 

7.1.8 - O mundo do trabalho como eixo articulador de um currículo 

integrado 

 

O conceito de educação numa perspectiva de emancipação para a classe 

trabalhadora deve conceber o trabalho como princípio educativo. Essa afirmação remete 

à relação entre trabalho e educação, afirmando o caráter formativo destes como ação 

humanizadora, por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser 

humano.   

Para esse público, composto por jovens e adultos que trazem consigo uma 

história de exclusão e fracasso, faz-se necessário pensar em propostas curriculares que 

atendam suas especificidades.  

Um currículo que considere suas experiências de vida e de trabalho e as 

condições em que exercem esse trabalho, sua forma de ver o mundo, as razões pelas 

quais não frequentaram ou deixaram de frequentar a escola, as razões que os motivaram 

a iniciar ou a retornar o processo de escolarização. Um currículo que se preocupe em 

despertar a consciência do seu lugar e papel na história, para que assim possam atuar em 

suas realidades contribuindo com mudanças significativas. 

Muitos estudantes trazem enquanto perspectiva uma melhor qualificação para 

desenvolvimento de suas atividades, buscam o desenvolvimento de atividades laborais 

diferentes das que executam, têm enquanto objetivos ingressar no ensino médio e até 

mesmo no ensino superior, como formas de ascender socialmente ou profissionalmente, 

rompendo barreiras preconceituosas, que os estigmatizam pela condição de 

analfabetismo.  

É necessário pensar em possibilidades de superar a abordagem tradicional-

tecnicista, ainda presente nas propostas pedagógicas para EJA que acabam negando aos 

educandos o direito de acesso aos saberes do mundo do trabalho permitindo-os refletir 

acerca de pressupostos para a compreensão das contradições das relações sociais de 
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produção e do caráter histórico do processo de produção do conhecimento, onde a EJA 

acaba assumindo um papel fundamental na luta contra exclusão ao engajar-se no esforço 

de garantir aos trabalhadores em situação de analfabetismo, um ensino de qualidade 

possível no atual contexto histórico e social. 

Desta forma é impossível conceber uma política de educação básica e 

profissional para jovens e adultos trabalhadores no mesmo formato do ensino regular 

destinado a crianças em termos de duração, tempos e espaços curriculares, conteúdos e 

abordagem pedagógica. O currículo pensado para o estudante trabalhador deve atender 

as suas especificidades.  

 

[...] o direito ao trabalho é inerente à condição humana, é um direito humano. 

Reconhecer o direito ao trabalho e aos saberes sobre o trabalho terá de ser um 

ponto de partida para indagar os currículos. Ter como referente ético o direito 

dos educandos ao trabalho e o direito aos conhecimentos e saberes dos 

mundos do trabalho irá além do referente mercantil, do aprendizado de 

competências (ARROYO, 2007, p. 27). 

 

Assim, o currículo deverá contemplar a articulação entre as diferentes áreas do 

conhecimento, desenvolvendo habilidades e competências que estejam além do 

aprender a ler e escrever, bem como o convívio social, valores socioculturais, 

consciência política, questões referentes ao mundo do trabalho, possibilitando ao aluno 

o desenvolvimento de conhecimentos significativos. 

Nesse contexto faz se necessário a (re) contextualização dos conhecimentos por 

parte da escola por se tratar de uma instituição social que agrega indivíduos com 

objetivos comuns e em contínua interação, colaborando para o pleno desenvolvimento 

do ser humano abarcando uma dimensão ampla que abrange a política, a ética, o social, 

o cultural, o econômico e educacional. 

O referencial teórico de Paulo Freire concebe a educação como um ato político, 

onde o conhecimento se dá de forma coletiva e dialógica, os processos de ensino e 

aprendizagem ocorrem de forma simultânea. A educação, a luz das reflexões de Freire, 

visa à concepção de uma pedagogia crítica-educativa de caráter libertador e não 

opressor, igualmente ao que se é proposto pelo modelo tradicional de educação. 

Na EJA, o sujeito principal do processo educativo é o jovem e o adulto das 

camadas populares, afetados diretamente por uma realidade sócio-política-econômica 

excludente. Pensar numa proposta curricular para essa população implica pensar em 

possibilidades de oferecer-lhes uma educação que os despertem para a sua realidade 
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como possibilidade histórica de mudança. No desvelar de uma consciência ingênua para 

uma consciência crítica, o sujeito passa a olhar para a realidade com o olhar crítico 

necessário para questionar sua estrutura. 

Cabe aos educadores assumir uma postura crítica diante dos limites das políticas 

educacionais impostas à EJA para que, conscientes do seu papel, lutem por uma 

educação de qualidade. 

Considerada toda a especificidade da EJA, já exposta nesse documento, 

salientamos também, a expectativa de retornar aos estudos para melhorar a qualidade de 

vida e criar novas e melhores possibilidades de um emprego.  

É de fundamental importância reconhecer o contexto plural onde se efetivam as 

práticas educativas formais e não formais, no sentido de oferecer uma educação não 

fragmentada, reflexiva, dialógica e contextualizada, em que o educando no seu processo 

formativo possa reconhecer as suas possibilidades e de que forma essas habilidades 

podem se traduzir em formação e/ou aprimoramento profissional. 

Com o avanço tecnológico, as exigências do mercado de trabalho se 

modificaram, exigindo um novo perfil profissional, o que esbarra na real função social 

da escola, que é a de qualificar e preparar o seu aluno para o mundo do trabalho.  

Desse modo, entendemos que a concepção de currículo integrado perpassa os 

muros da escola com a perspectiva de uma formação mais completa, articulada entre os 

conhecimentos da formação humana com os de formação profissional. 

 

7.1.9 - O fazer pedagógico e sua organização na EJA  

 

A EJA, por ser uma modalidade complexa no que tange aos seus 

sujeitos/estudantes e à faixa etária, não se enquadra exatamente nos moldes da educação 

básica regular comum e, portanto, é uma oferta específica que requer conteúdos, 

práticas vividas estabelecidas e garantidas em lei.  

Assim, “consideramos relevante perceber que os valores subjacentes às práticas 

escolares dos professores é o que impera e define a escolha de conteúdos, a forma de 

trabalhar e requer respeito por parte dos docentes aos processos de tempo-espaço dos 

alunos frequentadores da EJA.  

Para além dessas determinações, que são efetivadas pelos professores na maioria 

das realidades, ocorrem também as interferências das relações interpessoais e as 
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escolhas dos próprios sujeitos frequentadores sobre como escolhem e efetivam a sua 

formação e aprendizado no âmbito escolar (PAIVA; SALES, 2013). 

Um grande desafio é conseguir modelar um currículo viável quantitativamente, 

que seja fiel a qualidade educacional de que este público é merecedor, bem como a 

devida localização para se fazer significativa a aprendizagem e desenvolver estratégias 

que incentivem os jovens e adultos a retomarem seus estudos.   

Outro aspecto que deve ser considerado na construção de um currículo são as 

mudanças no público que procura a EJA. Precisamos de um olhar cuidadoso para o 

aumento da presença de adolescentes entre 15 e 17 anos nessa modalidade. Esse fato 

propõe a discussão de como pensar em estratégias que considerem as especificidades 

desta etapa da vida, suas formas de inserção no mundo do trabalho, as formas de 

relacionamento, de expressão cultural, os significados que atribuem à trajetória escolar 

anterior e a vulnerabilidade à violências e às drogas. 

A partir de um processo reflexivo vivenciado pelas dificuldades de professores e 

estudantes da EJA, destaca-se a importância do trabalho coletivo na organização 

curricular flexibilizada e a construção do projeto pedagógico da escola numa 

perspectiva interdisciplinar, compreendendo e assumindo esta prática como forma de 

organização administrativa e pedagógica. 

 É importante destacar que a discussão teórica da interdisciplinaridade se dá a 

partir de um amplo e cuidadoso diálogo com as concepções e as experiências 

pedagógicas de integração curricular. 

Dessa reflexão, defini-se a sistematização e o desdobramento de um quadro de 

competências e saberes que os educandos devem adquirir ao longo de seu processo 

formativo, buscando a identificação de objetivos de aprendizagem e objetos de 

conhecimentos que podem constituir um território comum a todas as disciplinas, a partir 

da reflexão sobre a contribuição de cada componente curricular na formação do aluno 

de EJA. 
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7.2 - Orientações Didático - Metodológicas de Língua Portuguesa – Anos Iniciais 

 

 

ORALIDADE 

INTERAÇÕES COTIDIANAS 

Propor conversas, reflexões e debates que permitam que os alunos sintam-se à vontade para 

expressar sensações, sentimentos, opiniões ou até mesmo necessidades, que esteja dentro do 

universo adulto. 

 

APRESENTAÇÕES 

Promover situações como seminários em que possam expor oralmente um tema predefinido, 

vinculado com o mundo do trabalho ou a partir da necessidade local apresentada pelo grupo, 

com a utilização de suporte escrito, como: cartazes, roteiro, slides entre outros. 

 

 

LEITURA 

 

LEITURA REALIZADA PELOS ALUNOS 

A leitura realizada pelo aluno deve permitir o desenvolvimento das estratégias de leitura e por 

consequência conhecer o uso e a função do texto lido, além da construção de sentido. 

Os gêneros escolhidos devem priorizar: textos jornalísticos, receitas, anúncios, panfletos, 

redes sociais entre outros que façam parte da cultura local. 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

Propor pesquisa em que os alunos consultem diferentes fontes e suportes (revista, site, jornal, 

livros entre outros) para aprender a buscar e localizar informações pertinentes aos assuntos 

abordados em aula ou de acordo com a necessidade. 

 

LEITURA COM DIFERENTES PROPÓSITOS 

A leitura com diferentes propósitos (para diversão, informação sobre um assunto, localização 

de informação específica, etc) proporciona que os alunos aprendam procedimentos adequados 

aos gêneros trabalhados, relacionando o texto que está sendo lido a outros textos - orais e 

escritos. 
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ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 

ATIVIDADES DE LEITURA PARA ALUNOS DAS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO 

Para os alunos em processo de alfabetização o professor deve oferecer textos que sabem de 

memória, músicas, cantigas, poemas, rimas, listas de compras, receitas entre outros, pois 

permitem o ajuste do oral e do escrito, bem como colocar em jogo/prática o que sabem em 

relação ao sistema de escrita alfabético. 

 

ATIVIDADES DE ESCRITA PARA ALUNOS DAS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO  

As atividades devem colocar os alunos para escrever textos que sabem de memória como: 

músicas, cantigas, poemas, rimas, listas de compras, receitas entre outros. O foca está na 

reflexão do sistema de escrita, como escrever, quantas e quais letras usar, sem a preocupação 

do conteúdo a ser escrito. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

ESCRITA COLETIVA 

Esta atividade permite que o professor trabalhe com inúmeros gêneros textuais, sempre 

ajustando ao desenvolvimento da turma e com assuntos pertinentes a cultura local. 

Utilizando a estratégia da escrita coletiva em sala de aula, o professor permite que o aluno 

compreenda a estrutura dos textos e sua finalidade, além de se apropriarem de recursos 

coesivos que garantam a continuidade e a progressão textual. 

 

ESCRITA INDIVIDUAL 

Durante a produção individual o aluno coloca em jogo tudo o que sabe em relação à escrita, 

porém é fundamental que ele tenha claro algumas questões como: para quem está escrevendo; 

qual o gênero escolhido e o que quer dizer com sua produção. 

Iniciar o trabalho com a reescrita de textos auxilia o aluno a estruturar suas ideias e a fazer 

escolhas assertivas durante a escrita. 

Reescrever é uma atividade desafiadora, pois a partir de um texto fonte, o aluno precisa: 

manter a coesão e coerência textual; utilizar a pontuação adequada e também seguir as regras 

ortográficas.  

Os alunos devem ter contato com diversos gêneros, pois cria um repertório amplo para utilizar 

nos momentos de produção autônoma. 
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7.2.1 - Orientações Didático-Metodológicas de Língua Portuguesa – Anos Finais 

 

ORALIDADE 

MOMENTOS DE COMPARTILHAR 

Propor atividades em que os alunos possam compartilhar suas experiências, vivências e 

opiniões, por meio de conversas e debates sobre determinado assunto. É um momento ideal 

para que o professor possa fazer sondagem do conteúdo que está sendo trabalhado. E, além 

disso, é essencial destacar que neste momento deve haver a valorização das contribuições dos 

alunos. 

Para o ato de compartilhar pode ser da maneira tradicional, em uma roda de conversa, como 

também utilizando as tecnologias ao favor, como por exemplo, a gravação de um vídeo, um 

tutorial, etc. 

 

APRESENTAÇÕES 

Promover situações em que possam expor oralmente um tema predefinido, com a utilização de 

suporte escrito, como: cartazes, roteiro, slides entre outros. 

Promover situações em que os alunos possam se posicionar diante de uma temática, com 

argumentação, fatos, dados e evidências. 

Trabalhar com apresentações que foquem em aprendizagem colaborativa, onde todos os 

envolvidos criem relações entre si, contribuindo com seus saberes para atingir um objetivo em 

comum. 

 

LEITURA 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Propor atividades para os alunos que foquem na interpretação de texto, de modo que depois os 

mesmos possam compartilhar com colegas através de estratégias de aprendizagem colaborativa, 

seu entendimento sobre o material.  

Os gêneros escolhidos devem priorizar os mais variados gêneros, para que ampliem o seu 

repertório textual e possam: perceber conexões entre textos, estilo de escrita do autor, 

particularidades do gênero entre outros. 
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ATIVIDADES DE PESQUISA 

Propor pesquisa em que os alunos consultem diferentes fontes e suportes (revista, site, jornal, 

livros entre outros) para aprender a buscar e localizar informações, pertinentes aos assuntos 

abordados em aula ou de acordo com a necessidade 

LEITURA COM DIFERENTES PROPÓSITOS 

A leitura com diferentes propósitos (para diversão, informação sobre um assunto, localização de 

informação específica, etc) proporciona que os alunos aprendam procedimentos adequados aos 

gêneros trabalhados, relacionando o texto que está sendo lido a outros textos - orais e escritos. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

ESCRITA COLETIVA 

Esta atividade permite que o professor trabalhe com inúmeros gêneros textuais, e é excelente para 

trabalhar com aprendizagem colaborativa. 

Utilizando a estratégia da escrita coletiva em sala de aula, o professor permite que o aluno 

compreenda a estrutura dos textos e sua finalidade, além de se apropriarem de recursos coesivos 

que garantam a continuidade e a progressão textual.  

ESCRITA INDIVIDUAL 

Durante a produção individual o aluno coloca em jogo tudo o que sabe em relação à escrita, 

porém é fundamental que ele tenha claro algumas questões como: para quem está escrevendo; 

qual o gênero escolhido e o que quer dizer com sua produção. 

Iniciar o trabalho com a reescrita de textos auxilia o aluno a estruturar suas ideias e a fazer 

escolhas assertivas durante a escrita. 

Reescrever é uma atividade desafiadora, pois a partir de um texto fonte, o aluno precisa: manter a 

coesão e coerência textual; utilizar a pontuação adequada e também seguir as regras ortográficas.  

Os alunos devem ter contato com diversos gêneros, pois cria um repertório amplo para utilizar 

nos momentos de produção autônoma. 

ANÁLISE DE TEXTOS BEM ESCRITOS 

Importante ressaltar que as escolhas devem ser planejadas de forma a garantir uma diversidade 

de textos literários e não literários bem escritos, portanto a escolha de bons autores torna-se 

primordial. 

O professor deve atuar destacando aspectos importantes sobre a escolha das palavras, recursos 

de substituição, marcas que identificam o estilo, recursos de concordância e pontuação entre 

outros. 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

185 

 

 

7.3 - Orientações Didático-Metodológicas de Arte – Anos Iniciais 

 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

Devem ser garantidos momentos de produções, para que os alunos vivenciem:, 

procedimentos, técnicas, improvisos, movimentos entre outros elementos pertencentes ao 

ensino da Arte. 

 

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

A exposição dos trabalhos deve ser uma atividade permanente, pois estimula à 

aprendizagem compartilhada sobre arte. Com esta atividade os alunos terão contato com 

diferentes formas de registro além de realizarem leituras conjuntas. 

É fundamental que a escola seja organizada de forma que as exposições deem 

visibilidade para todos do ambiente escolar. 

 

APRECIAÇÃO 

Realizar momentos de apreciação, seja de produção dos alunos ou de artistas, permite a 

apreciação estética e desenvolve o olhar crítico, sensível conhecedor e fruidor da arte. 

 

7.3.1 - Orientações Didático-Metodológicas de Arte – Anos Finais 

Para que seja possível garantir maior fluidez nas aulas e fortalecer as aprendizagens 

necessárias para o ensino de Arte, é necessário que o professor inclua no planejamento 

algumas ações como as apresentadas para os a EJA Anos Iniciais, porém adaptando as 

necessidades do público a ser trabalhado e também realizando os aprofundamentos 

necessários para o desenvolvimento das habilidades previstas para cada ano. 

 

7.4 - Orientações Didático-Metodológicas de Língua Inglesa – Anos Finais 

LISTENING (ESCUTA) 

É importante proporcionar atividades que trabalhem a escuta dos alunos, como por 

exemplo, músicas, séries, filmes, etc. Nesse momento a ideia não é traduzir o que os 

alunos estão ouvindo, mas sim ajudá-los na compreensão através da contextualização 

das situações em pauta. Caso o docente sinta necessidade, entregar o roteiro da 

atividade escrita (em língua inglesa) é uma possibilidade de auxiliar o alunado na 
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compreensão, assim como flashcards que possam ilustrar a situação. O ideal é que o 

professor proporcione interações em inglês todo o tempo com o objetivo de aprimorar o 

listening, desde um bom dia, os comandos das atividades até o momento de término da 

aula. 

READING (LEITURA) 

A leitura é algo que deve ser valorizado na língua materna e também em qualquer 

língua estrangeira aprendida. Neste caso, o docente pode oferecer aos seus alunos 

leituras de livros paradidáticos em língua inglesa, respeitando a faixa etária da turma e o 

nível de proficiência dos alunos. Esta leitura não deve ser trabalhada em uma 

perspectiva individual. Pelo contrário. É interessante que seja iniciado o projeto de 

reading em duplas, ou grupos, para que um possa apoiar o outro. E o papel do docente 

será de mediador, fazendo intervenções sempre que necessário e passando confiança e 

segurança para seus educandos. 

SPEAKING (ORALIDADE) 

Grande parte dos alunos demonstra aversão ao trabalho com o speaking, muitas vezes 

por vergonha ou por desconhecer a pronúncia correta das palavras. Aqui o docente pode 

oferecer atividades de role-playing (dramatização), onde cada aluno tem um papel 

diferente, como por exemplo, uma entrevista em um talkshow. O trabalho com jogos 

colaborativos também é válido, desde que promova interação entre os envolvidos. 

Ofertar situações em que o discente possa falar de si mesmo é uma excelente 

oportunidade de praticar o speaking, além de valorizar a pluralidade em todos os 

sentidos e a história de cada um dos alunos. 

WRITING (ESCRITA) 

A escrita dos alunos deve ocorrer de forma gradativa e respeitando as regras de 

gramática da língua inglesa. O ideal é que o professor proponha atividade de writing 

limitando o ponto de saída e o ponto de chegada, como por exemplo, o trabalho com 

Simple Present. Todas as sentenças escritas devem respeitar o tempo verbal 

mencionado. Aos poucos o trabalho com a escrita mais fluída vai sendo concretizado. 

Atividades de reescrita de uma estória, ou respostas para perguntas pessoais são bem-

vindas. Assim como paródias e roteiros para os momentos de role-playing. 
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7.5 - Orientações Didático-Metodológicas de Matemática – Anos Iniciais 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os alunos devem ser incentivados a apresentarem possíveis soluções e estratégias 

pessoais. 

Nas classes que possuam alunos que ainda não leem com proficiência é necessário que 

o professor realize a leitura da atividade, para que possam compreender o que deve ser 

feito. 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Socializar as diferentes estratégias e procedimentos, bem como a apresentação de 

estratégias e procedimentos diferentes dos apresentados pelos alunos, é importante para 

a ampliação do repertório da classe e também para a compreensão de conceitos. 

 

7.5.1 – Orientações Didático-Metodológicas de Matemática – Anos Finais 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O professor deve aproximar o conteúdo matemático da realidade do aluno, assim como 

deve apoiar algumas situações na história, como, por exemplo, ao trabalhar com os 

números naturais pode remeter ao desenvolvimento comercial e financeiro do século 

XV e XV.  

Realizar a aproximação dos alunos ao conteúdo a ser trabalhado, permite que os alunos 

façam conexões e ampliem seus conhecimentos. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Fundamenta-se na criação de situações concretas que permitem o aluno a desenvolver a 

capacidade de questionar/perguntar. 

Caracteriza-se também na formulação e tradução de perguntas  formuladas em diversos 

contextos a serem resolvidos. 
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SOCIALIZAÇÃO 

Socializar as diferentes estratégias e procedimentos, bem como a apresentação de 

estratégias e procedimentos diferentes dos apresentados pelos alunos, é importante para 

a ampliação do repertório da classe e também para a compreensão de conceitos. 

 

7.6 - Orientações Didático-Metodológicas Ciências da Natureza – Anos Iniciais 

 

DEFINIÇÃO DE PROBLEMAS 

Observar o mundo a sua volta e fazer perguntas. 

Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações. 

Propor hipóteses 

LEVANTAMENTO, ANÁLISE E REPRESENTAÇÃO. 

Planejar e realizar atividades de campo (experimentos, observações, leituras, visitas, 

ambientes virtuais etc.). 

Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, análise e 

representação de dados (imagens, esquemas, tabelas, gráficos, quadros, diagramas, 

mapas, modelos, representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, 

simulações, aplicativos etc.). 

Avaliar informação (validade, coerência e adequação ao problema formulado). 

Elaborar explicações e/ou modelos. 

Associar explicações e/ou modelos à evolução histórica dos conhecimentos científicos 

envolvidos. 

Selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos e/ou 

conhecimentos científicos. 

Aprimorar seus saberes e incorporar, gradualmente, e de modo significativo, o 

conhecimento científico. 

Desenvolver soluções para problemas cotidianos usando diferentes ferramentas, 

inclusive digitais. 
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COMUNICAÇÃO 

Organizar e/ou extrapolar conclusões. 

Relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal. 

Apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de investigações. 

Participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e 

comunidade em geral. 

Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. 

 

INTERVENÇÃO 

Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos. 

Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, 

coletiva e socioambiental. 

 

7.6.1 - Orientações Didático-Metodológicas Ciências da Natureza – Anos Finais 

 

DEFINIÇÃO DE PROBLEMAS 

Analisar o mundo a sua volta; fazer perguntas; definir o que são problemas; refletir 

sobre problemas sociais; identificar problemas. 

 

LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES 

Analisar os problemas levantados; planejar investigações; levantar hipóteses para a 

resolução de problemas; refletir sobre como a resolução de problemas pode trazer 

benefícios; analisar as hipóteses. 

 

PESQUISA 

Procurar respostas para as hipóteses levantadas a partir de pesquisas; analisar 

questionários, entrevistas e relatos; trabalhar com observações, experimentos e visitas; 

utilizar a tecnologia a favor da pesquisa. 

 

EVIDÊNCIAS 

Analisar os dados e evidências; selecionar e construir argumentos com base em 

evidências, modelos e/ou conhecimentos científicos. 
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VERIFICAÇÃO 

Organizar os dados e as evidências; relatar informações de forma oral, escrita ou 

multimodal; apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de investigações; 

considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões; 

comparar a hipótese com a verificação; concluir com base na análise a verificação das 

hipóteses levantadas. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

Propor soluções para os problemas levantados; analisar os benefícios das soluções em 

destaque; refletir sobre a função social das soluções apresentadas; pensar em como 

aprimorar a solução escolhida. 

 

7.7 - Orientações Didático-Metodológicas de Geografia – Anos Iniciais 

 

LEITURA 

Propiciar momentos de leitura compartilhada, individual, em duplas com diferentes 

propósitos, com ênfase, mas não restrito a textos de divulgação científica. 

Em Geografia o trabalho com leitura de imagens, gráficos, tabelas, fotos, mapas entre 

outros deve ser intensificado. 

 

PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, propiciar 

a pesquisa de campo, por meio de visitas, observação do espaço entre outros. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Planejar situações de produção coletiva, em dupla ou individual , de textos como “Você 

sabia que”, curiosidades, cartas, informativos, ficha técnica entre outros. 
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7.7.1 - Orientações Didático-Metodológicas Geografia – Anos Finais 

 

LEITURA 

Incentivar a leitura buscando aprofundar a interpretação e análise crítica da realidade, 

por meio da ampliação dos recursos disponíveis como: livros, mapas, obras literárias, 

manifestações artístico-culturais, documentos de natureza variada entre outros. 

PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, propiciar 

a pesquisa de campo, por meio de visitas, observação do espaço entre outros. 

 

7.8 - Orientações Didático-Metodológicas História – Anos Iniciais 

 

LEITURA 

Propiciar momentos de leitura compartilhada, individual, em duplas e com diferentes 

propósitos.  

Oferecer para os alunos textos variados e de dos mais variados suportes: biografias; 

memórias; relatos; textos informativos; divulgação científica; diários; linha do 

tempo; esquemas; literários entre outros.  

 

PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, 

propiciar a pesquisa de campo, por meio de visitas, fatos e acontecimentos 

históricos, páginas virtuais de notícias, acervo de biblioteca entre outros. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Planejar situações de produção coletiva, em dupla ou individual, de textos como: 

relatos; históricos; sínteses; diário coletivo; cartazes; textos argumentativos; fichas 

técnicas; informativos; jornal mural, artigo expositivo entre outros. 
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7.8.1 - Orientações Didático-Metodológicas História – Anos Finais 

 

LEITURA 

Propiciar momentos de leitura compartilhada, individual, em duplas e com diferentes 

propósitos.  

Oferecer para os alunos textos variados e de dos mais variados suportes: biografias; 

memórias; relatos; textos informativos; divulgação científica; diários; linha do 

tempo; esquemas; literários entre outros.  

 

PESQUISA 

Planejar momentos de pesquisa, incentivando o uso de recursos tecnológicos, 

propiciar a pesquisa de campo, por meio de visitas, fatos e acontecimentos 

históricos, páginas virtuais de notícias, acervo de biblioteca entre outros. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Planejar situações de produção coletiva, em dupla ou individual, de textos como: 

relatos; históricos; sínteses; diário coletivo; cartazes; textos argumentativos; fichas 

técnicas; informativos; jornal mural, artigo expositivo entre outros. 

 

ANÁLISE DOS FATOS 

Conduzir os alunos a analisar os fatos históricos com criticidade, vinculando o 

passado com o presente. 

Fornecer momentos em que o discente possa refletir sobre o porquê dos fatos 

históricos terem ocorrido, considerando as peculiaridades de cada época 

mencionada. 

Propor momentos de debates sobre os fatos históricos, onde os alunos devem 

apresentar regras de argumentação para posicionamento de ideias. 

 

7.9 – A Avaliação na EJA 

7.9.1 - Instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a progressão das aprendizagens. 

Os instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos devem respeitar o contraste do público dessa 



       Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Batatais 
 

193 

 

modalidade: de adolescentes a idosos, alunos que ficaram muitos anos fora da escola, 

alunos com deficiência, alunos com muitas dificuldades na aprendizagem, alunos com 

grandes facilidades, alunos vindos de centros de apoio, alunos vindos do sistema 

carcerário, entre outros. 

O professor da EJA tem diante de si um grande desafio: utilizar uma avaliação 

que atenda a essa diversidade e ao mesmo tempo sinalize o que cada aluno precisa 

aprender. Assim, o professor deve promover avaliações flexibilizadas que, trabalhando 

o mesmo programa, possa oferecer condições a todos de terem um contato aproximado 

com os saberes escolares. 

A auto-avaliação é uma ferramenta de autonomia, aqui esclarecida por Paulo 

Freire ao afirmar que é importante favorecer a autonomia dos educandos e estimulá-los 

a refletir constantemente sobre seus progressos para que se conscientizem de que, 

independente das dificuldades que possam ter, eles têm de assumir o papel de 

protagonistas do conhecimento e conhecer outras formas de compreender o mundo, e 

nele intervir com vistas a melhorar a comunidade na qual estão inseridos e a sociedade 

de modo geral (FREIRE, 1983). 

Dessa forma, ao planejar a avaliação da aprendizagem na modalidade de jovens 

e adultos, o docente precisa compreender a maneira dos alunos se expressarem e 

entender o modo como fazem a construção do conhecimento.  

A ação avaliativa deve considerar o modo como os discentes executam o que é 

proposto, a formulação de hipóteses, as ações e manifestações em busca do 

entendimento. O professor, por outro lado, precisa encorajar e orientar com vistas à 

produção de um saber qualitativamente superior através do aprofundamento às questões 

propostas pelas novas e enriquecedoras vivências.   

Em síntese, na Educação de Jovens e Adultos deve-se procurar avaliar o aluno 

de uma forma na qual ele possa acompanhar seu progresso e evidenciar seu avanço na 

aprendizagem. Vale salientar que o avaliador deve pautar a verificação dentro dos 

princípios da construção, da reflexão, da criatividade, da parceria e da autonomia 

rompendo assim, com a ideologia e práticas de exclusão.  
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