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1. APRESENTAÇÃO: 

 

 As redes de ensino de Nova Petrópolis tem neste documento o 

registro do trabalho cooperativo e colaborativo em relação ao que deve 

sustentar a aprendizagem dos nossos alunos. 

  A Constituição Federal/88 em seu art. 211 determina que a 

União, os Estados e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus Sistemas de Ensino. No art. 210 a Constituição assegura a formação 

básica comum. A LDBEN – Lei 9394/96 em seu art. 26 estabelece as 

diretrizes e bases da Educação Nacional. O Plano Nacional de Educação – 

Lei 13.005/25de junho de 2014, mais especificamente nas Metas 2(dois) – 

estratégia 2.1 define que: “o Ministério da Educação, em articulação e 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá, 

até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e 

encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta 

pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental”. Este 

referencial, bem como a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial 

Curricular Gaúcho, sustentam este documento. 

  O estudo deste Documento Orientador do Território de Nova 

Petrópolis iniciou em 2018, quando as áreas com apoio da UCS, 

(Universidade de Caxias do Sul) reuniram-se para análise da Base Nacional 

Comum Curricular e começaram a pensar no nosso documento. Os  Anos 

Inicias (1º ao 3º ano) e a Educação Infantil, neste período, estiveram 

envolvidos com o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa e com o 

Pacto da Educação Infantil.  

 Em 2019, os Anos Iniciais e a Educação Infantil iniciaram seus 

estudos e ao final do primeiro semestre, fecharam reflexões, 

contribuições e análise do documento com as redes de ensino do 

Município. 
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 Foram momentos ricos, trabalhosos, mas necessários para o 

avanço educacional da rede de ensino e para atingir as metas e diretrizes 

propostas pela legislação. 

 Que este documento sirva como orientador para as redes de 

ensino do Município de Nova Petrópolis, buscando a melhoria e o avanço 

da educação.  

 

Nova Petrópolis, 24 de setembro de 2019. 

 

Equipe Pedagógica da SMECD : 
 
Cristiane Kieling 
Pedagoga 
 
Rosely Hahn Kehl 
Coordenadora do Ensino Fundamental 
 
Andreia Michaelsen de Oliveira 
Coordenadora da Educação Infantil 
 

Ricardo Lawrenz 
Secretário Municipal de 
Educação , Cultura e Desporto 
 

 

 

 

 

2. MARCOS LEGAIS QUE EMBASAM O DOCUMENTO ORIENTADOR  

DO TERRITÓRIO DE NOVA PETRÓPOLIS 

 

 A Constituição Federal de 1985, em seu Artigo 205, reconhece a 

educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família 

e sociedade ao determinar que 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).  

Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a 

Carta Constitucional, no Artigo 210, já reconhece a necessidade de que 

sejam “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).   

Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de 

seu Artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 

para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum. 

Essa orientação induziu à concepção do conhecimento curricular 

contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e do seu 

alunado, que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) ao longo da década de 1990, bem 

como de sua revisão nos anos 2000.  
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O art. 23 da LDB define que “a educação básica poderá organizar-

se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 

períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar”.  

O art. 26 da LDB, na redação dada pela Lei nº 12.796/2013, 

estipula que “os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e 

do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos”.  

O  art. 27 da LDB indica que os conteúdos curriculares da 

Educação Básica observarão, entre outras, a diretriz da “difusão de 

valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática” . 

O  art. 29 da LDB, na redação dada pela Lei nº 12.796/2013, 

define que, “a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

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

complementando a ação da família e da comunidade” . 

 O art. 32 da LDB, na redação dada pela Lei nº 11.274/2006, 

determina que “o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 

(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I - o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento 

da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 

Em 2010, o CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando 

o conceito de contextualização como “a inclusão, a valorização das 

diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural 

resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade”, 

conforme destaca o Parecer CNE/CEB nº 7/20106.  

Em 2014, a Lei nº 13.005/2014 promulgou o Plano Nacional de 

Educação (PNE), que reitera a necessidade de estabelecer e implantar, 

mediante pactuação interfederativa [União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 

nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino 

Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional, estadual e 

local (BRASIL, 2014).  

Em 2017, a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 

passou a instituir e orientar a implantação da Base Nacional Comum 

Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e 

respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.  

Em 2017, através da Portaria Nº 2 1.570 , de 20 de dezembro de 

2017, o Ministro de Estado da Educação, homologou o Parecer CNE/CP n- 

15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que 

institui orienta implantação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, 
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explicitando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 

a ser observada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica. 

Em 2018, o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul aprovou a 

Resolução Nº 345, de 12 de dezembro de 2018, que institui e orienta a 

implementação do Referencial Curricular Gaúcho – RCG, elaborado em 

Regime de Colaboração, a ser respeitado obrigatoriamente ao longo das 

etapas, e respectivas modalidades, da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, que embasa o currículo das unidades escolares, no 

território estadual.  

 Também fundamentam este documento as seguintes leis 

municipais:  LEI n° 3.527/2006, que institui o Dia Municipal de Incentivo à 

Leitura e de seus Mediadores em  12 de março, LEI nº 4.748/2018, que 

tem como objetivo despertar no estudante o espírito público e voluntário 

de apoio à proteção aos animais, promovendo e estimulando a adoção, o 

respeito à vida, à integridade física e psíquica dos animais, visando o seu 

bem-estar, culminando as ações na semana do dia 4 de outubro, LEI nº 

4.097, que objetiva desenvolver a conscientização dos alunos no sentido 

de preservação cultural, histórica e ambiental com culminância na 

Semana Municipal do Turismo na Escola a ser comemorada na semana do 

dia 27 setembro e o Decreto Municipal Nº 184/2017, que institui a 

Semana do Trânsito. 

 

 

 

3. COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE 

A Base Nacional Comum Curricular tem como fio condutor 10 

Competências Gerais a serem desenvolvidas ao longo da Educação Básica, 

ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Essas competências visam 

assegurar aos alunos uma formação humana integral e, por isso, não 

constituem um componente em si. Ao contrário: elas devem ser tratadas 

de forma interdisciplinar, capilarizadas por todos os componentes 

curriculares.  

No século 21, a interconectividade e a complexidade das 

transformações sociais, culturais, tecnológicas, entre outras, têm 

ampliado a relevância e necessidade de compor outras competências 

para além das cognitivas. As competências pessoais e sociais estão 

organizadas em autoconsciência, autogestão, consciência social, 

habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável.  

Nesse sentido as competências pessoais e sociais apresentam um 

conjunto de habilidades que permitem compreender as próprias emoções 

e formas de relacionar-se com os outros, viabilizando o 

autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas. Essas 

competências fazem parte da formação integral e do desenvolvimento 

dos sujeitos.   

Ressignificar o ambiente escolar com as diferentes competências 

de ordem cognitiva, comunicativa, pessoais e sociais impacta diretamente 

na formação integral dos estudantes. 

3.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre 

o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 
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realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.  

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 criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 

Libras, e 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.  

5. 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.  

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 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 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, 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

  

4. CONCEPÇÕES 

4.1 EDUCAÇÃO:  

Considerando as mudanças históricas, sociais, políticas e 

econômicas, muitas são as concepções de educação que vão se 

instituindo nas sociedades, implicando em paradigmas educacionais que 

compõem o vasto território da educação, nas suas mais diversas 
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dimensões. É preciso compreender a necessidade do desenvolvimento 

integral do sujeito (físico, intelectual, emocional, afetivo, social e 

cultural), que permita as formas de inserção social, envolvendo educação 

escolar e extraescolar.  

Muito se tem estudado e debatido que a educação deve ter 

caráter emancipatório, entendendo também que a dialética das relações 

estão em pleno movimento e transitam por dentro destas instituições 

escolarizadas, implicando em transformações sociais. Dessa forma, as 

práticas educativas pressupõem vetores de diferentes sentidos na 

formação humana, a fim de que se torne efetivo o processo educativo.  

A complexidade da sociedade do século XXI impõe outras 

maneiras de vislumbrar o mundo, exigindo da educação escolarizada 

outras formas de práticas educativas diárias, no interior das salas de aula, 

sendo essas efetivas a fim de promover a formação humana na sua 

integralidade.  

Na perspectiva do mundo contemporâneo, o universo simbólico 

das crianças e adolescentes está também vinculado aos suportes variados 

(imagens, infográficos, fotografia, sons, música, textos) veiculados através 

da internet, da TV, da comunicação visual de ambientes públicos, da 

publicidade, do celular, entre outros. Dessa forma, estabelecer relações 

com as diversas competências e habilidades implica abrir oportunidades 

para que os estudantes acessem estes e outros tipos de suportes e 

veículos, com o objetivo de selecionar, organizar e analisar criticamente a 

informação presente em tais artefatos culturais.  

A educação escolarizada pensada para este documento está 

pautada no direito de aprender independente do sistema ou rede 

educacional em que pertencem os estudantes. Também implica na 

contextualização e sistematização dos conceitos articulados com 

processos de aprendizagem organizados de forma interdisciplinar e 

transdisciplinar; na construção do conhecimento orientado pelo professor 

em atividades diversificadas com foco no desenvolvimento de 

competências e habilidades de cada etapa de ensino, vinculando as 

macrocompetências da BNCC; e o entendimento do estudante como 

protagonista do processo educativo.  

4.2 APRENDIZAGEM  

A sala de aula é um local de descobertas, interação social, 

superação e desafios. E, é também nela que a aprendizagem acontece, 

envolvendo experiências construídas por fatores emocionais, 

neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da 

interação entre estruturas mentais e o meio, o conhecimento é 

construído e reconstruído continuamente. Nessa perspectiva, o pátio 

escolar, as praças, as ruas, entre outros espaços, potencializam o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais 

dos estudantes, dando ênfase ao desemparedamento.  

A aprendizagem se intensifica por meio da participação, mediação 

e interatividade. No caso da educação escolarizada, os ambientes 

propícios para aprendizagem precisam ser dimensionados, bem como o 

papel dos atores e coautores do processo, que precisam ser 

compreendidos como articuladores e mediadores do processo de 

aprendizagem. A educação escolarizada, entendida como campo de 

interatividade, contempla tempos e espaços novos, diálogo, 

problematização e produção própria dos educandos. Nesse sentido, 

mediar significa intervir e promover mudanças. Como mediador, o 
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docente passa a ser coautor, comunicador e colaborador, fomentando a 

criatividade no processo de aprendizagem dos estudantes.   

Considerada um processo natural, a aprendizagem escolar resulta 

de uma complexa atividade mental, na qual o pensamento, a percepção, 

a emoção, a memória, a motricidade e os conhecimentos prévios estão 

onde os sujeitos possam sentir o prazer de aprender.  

Tudo isso tem espaço no projeto pedagógico da escola, como 

ponto de referência para definir a prática escolar e promover 

aprendizagem, orientando e operacionalizando o currículo no contexto 

local, a fim de promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

estudantes, considerando-se os seguintes aspectos já defendidos por 

especialistas na área educacional: a atitude da escola para diversificar e 

flexibilizar o processo de aprendizagem, dando atenção às diferenças 

individuais dos estudantes; a identificação das necessidades educacionais, 

priorizando meios favoráveis à sua educação; a consideração dos 

documentos referências sobre currículo, abrindo possibilidades de 

propostas curriculares diversificadas e flexíveis; a possibilidade de incluir 

professores especializados, serviços de apoio e outros, não 

convencionais, para favorecer o processo educacional. 

 

4.3 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE SUJEITOS NO CONTEXTO ESCOLAR 

Faz-se necessária a promoção de um ensino que concentre suas 

ações na busca de uma aprendizagem significativa, atentando para as 

diferentes experiências de vida de cada um.  A diversidade cultural e 

identitária e os significados da escola para quem a compõe traz uma 

grande complexidade dos processos de ensino e aprendizagem e nas 

interações que ali se estabelecem. A escola terá diferentes significados, 

funções e representações para estes sujeitos: local de sociabilização, de 

troca de experiências, de aprendizagem e formação de cidadania, entre 

tantos outros.  

Deste modo, a Escola pode ser compreendida como um espaço 

localizado entre a família e a sociedade, contribuindo na subjetivação da 

construção de aspectos afetivos, éticos e sociais, individuais e grupais, 

ensinando, portanto, modos de ser e estar na vida e na sociedade.  

Portanto, vale destacar a importância da utilização dos 

dispositivos legais que norteiam e servem como parâmetros balizadores 

para garantir os direitos dos sujeitos que experienciam as vivências 

escolares, entre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e a Constituição Federal, 

documentos estes sintonizados na promoção da oferta do Acesso e 

Permanência universal a um modelo de Educação Pública Laica, Gratuita 

e de Qualidade, pois trata-se de um direito humano fundamental, 

devendo ainda ser compreendido, enquanto um dever compartilhado 

entre a família, a sociedade e o Estado, consagrando-se, portanto, como 

uma ferramenta para a promoção de igualdade e da cidadania. 

4.4 CURRÍCULO  

É no currículo que se sistematizam esforços pedagógicos. O 

currículo, em outras palavras, engendra o espaço central em que todos 

atuam, nos diferentes níveis do processo educacional, conferindo autoria 

na sua elaboração. O papel do professor neste processo de constituição 

curricular é, assim, fundamental, sendo ele um dos grandes artífices na 

construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de 
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aula. Dessa forma, sinaliza a necessidade de constantes discussões e 

reflexões, na escola, sobre o currículo, tanto o currículo formalmente 

planejado e desenvolvido quanto o currículo que não tem visibilidade, 

oculto, porém presente. E, como profissionais da educação, temos o 

compromisso de participar crítica e criativamente na elaboração de 

currículos mais atraentes, mais democráticos, mais fecundos.  

Nesse sentido, cabe deslocar a discussão das relações entre 

currículo e conhecimento escolar para as relações entre currículo e 

cultura. A pluralidade cultural do mundo em que vivemos se manifesta de 

forma impetuosa em todos os espaços sociais, inclusive nas escolas e nas 

salas de aula. Tal pluralidade frequentemente acarreta confrontos e 

conflitos, tornando cada vez mais agudos os desafios a serem enfrentados 

pelos profissionais da educação. No entanto, essa mesma pluralidade 

pode propiciar o enriquecimento e a renovação das possibilidades de 

atuação pedagógica.  

O conhecimento escolar é um dos elementos centrais do currículo 

e sua aprendizagem constitui condição indispensável para que os 

conhecimentos socialmente produzidos possam ser apreendidos, 

criticados e reconstruídos por todos os estudantes do país. Assim, 

justifica-se a importância de selecionarmos, para inclusão no currículo, 

conhecimentos relevantes e significativos. Assumimos a concepção de 

relevância, como o potencial que o currículo possui de tornar as pessoas 

capazes de compreender o papel que devem ter na mudança de seus 

contextos imediatos e da sociedade em geral. Relevância, nesse sentido, 

sugere conhecimentos e experiências que corroborem na formação de 

sujeitos sensíveis, autônomos, críticos e criativos que se sintam capazes 

de analisar como as coisas passaram a ser o que são e como fazer para 

mudá-las.   

Nessa perspectiva, o currículo constitui um dispositivo em que se 

concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e 

as práticas socialmente construídos e os conhecimentos escolares. Por 

fim, o currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e 

normalizado de saberes, definido por uma determinada ordem, onde se 

produzem significados sobre o mundo. Dessa forma, torna-se fundante, 

além das discussões sobre o currículo, que os profissionais da educação 

se debrucem sobre as discussões e reflexões de uma política cultural.  

Caberá às escolas, à luz da BNCC, do Referencial Curricular 

Gaúcho e do Documento Orientador do Território de Nova Petrópolis, 

construir o seu Projeto Político-Pedagógico considerando as 

especificidades locais e a trajetória pedagógica. 

4.5 INTERDISCIPLINARIDADE  

A interdisciplinaridade e contextualização devem assegurar a 

transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos 

temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução 

entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento (DCN, pág. 68, 

2013).  

A partir das Competências Gerais, a BNCC propõe competências 

específicas que permeiam todas as áreas de conhecimento. Os objetos de 

conhecimentos permitem o trabalho efetivo e articulado das habilidades 

expressas neste documento. Nesse sentido, a interdisciplinaridade e 

contextualização são desafios que rompem com a lógica do conteúdo 

isolado.  
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O desafio é justamente trabalhar o currículo de forma articulada, 

entendendo que as habilidades são elementos constitutivos para o 

desenvolvimento integral dos estudantes nos mais variados contextos.  

Organizar o currículo na perspectiva interdisciplinar implica 

trabalhar de forma articulada, possibilitando diálogo entre os 

conhecimentos. Dessa forma, o reconhecimento dos pontos de ligação 

entre os conhecimentos faz parte da prática pedagógica em sala de aula, 

possibilitando a superação do saber fragmentado. É um trabalho que 

precisa ser pensado a partir dos contextos escolares, em que os sujeitos 

envolvidos no processo possam explicar, compreender, intervir, mudar 

algo que desafie o pensamento isolado das disciplinas.  

No contexto escolar, a interdisciplinaridade é a capacidade de 

utilizar diferentes conhecimentos para resolver um fenômeno 

apresentado (social, político, cultural, ambiental, entre outros). É 

importante sublinhar que a interdisciplinaridade pressupõe um eixo 

integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 

investigação ou um plano de intervenção.  

Nesta perspectiva, o professor é compreendido como mediador e 

orientador com o objetivo de possibilitar aos estudantes a aprendizagem 

dos conhecimentos relacionados. O professor desempenha papel 

fundamental na organização de atividades e na formulação de situações 

que propiciem aos estudantes oportunidades de compreensão das 

aprendizagens significativas. Esses movimentos interdisciplinares 

acontecem a partir da abertura e expansão de fronteiras do 

conhecimento.  

A interdisciplinaridade pode ser entendida pela seguinte tríade: 

interlocução de saberes em detrimento dos conhecimentos 

fragmentados; aproximação na apropriação dos conhecimentos pelos 

professores e estudantes; e intensidade das aproximações dos 

conhecimentos num mesmo projeto.  

4.6 EDUCAÇÃO INTEGRAL  

A percepção dos sujeitos na sua integralidade humana, como 

sujeitos sociais, culturais, éticos e cognitivos, permite compreender e 

aceitar que todos os estudantes são iguais em capacidades, sendo as 

desigualdades reflexo dos diferentes contextos. E é nessa perspectiva que 

este documento assume o propósito de garantir a todos os envolvidos na 

seara educativa o direito de aprender. Este direito fundamental inscrito 

na Constituição Federal do Brasil e em tantos outros dispositivos legais e 

normativos precisa estar presente nos projetos educativos, considerando 

as experiências significativas em todos os âmbitos da formação humana, 

as descobertas e aprendizagens que dão sentido às trilhas curriculares.  

Como a própria BNCC traz em seu texto introdutório, implica 

“compreender a complexidade e a não linearidade desse 

desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou 

a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva”. Exige uma 

visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do 

adulto e suas capacidades de aprendizagem.  

Cabe agora, aos educadores, assumir a intenção pedagógica de 

elaborar o currículo, considerando a Educação Integral como eixo central 

deste processo construído coletivamente.  
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4.7 ENSINO-APRENDIZAGEM 

O ensino-aprendizagem voltado apenas para a absorção de 

conhecimento e que tem sido objeto de preocupação constante de quem 

ensina deverá dar lugar ao ensinar a pensar, saber comunicar-se e 

pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, ser 

independente e autônomo; enfim, ser socialmente competente, 

aceitando que a igualdade está apenas no campo dos direitos e que o 

exercício da diferença deve ser entendido enquanto prática de alteridade 

e do reconhecimento da equidade enquanto possibilidade de tratamento.  

4.8 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a 

discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no 

texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais 

do Ensino Fundamental. Além disso, desde as décadas finais do século XX 

e ao longo deste início do século XXI, o foco no desenvolvimento de 

competências tem orientado a maioria dos Estados e Municípios 

brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É esse 

também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena 

o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em 

inglês), e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-

americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina 

(LLECE, na sigla em espanhol). Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que 

as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento 

de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem 

“saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 

(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes 

e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das 

competências oferece referências para o fortalecimento de ações que 

assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC.  

 

4.9 AVALIAÇÃO  

Ao abordarmos questões pertinentes ao currículo, e este 

compreendido não como conteúdos prontos a serem passados aos 

estudantes, mas sim, como uma construção e seleção de conhecimentos 

e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, 

políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas e, sobretudo entendendo 

que os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. Cabe 

pautarmos algumas reflexões acerca da avaliação que envolve 

legitimidade técnica e legitimidade política na sua realização. É a 

formação profissional do sujeito que ocupa o papel de quem avalia, que 

confere legitimidade técnica à avaliação. Esse sujeito precisa estabelecer 

e respeitar princípios e critérios refletidos coletivamente, referenciados 

no projeto político-pedagógico, na proposta curricular e em suas 

convicções acerca do papel social que desempenha a educação escolar. E 

aqui se demarca a legitimidade política do processo de avaliação, pois 

envolve o coletivo da escola. 

Compreende-se avaliação como algo inerente aos processos 

cotidianos e de aprendizagem, em que todos os sujeitos estão envolvidos. 
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A avaliação não pode ser compreendida como algo à parte, isolado, já 

que tem subjacente uma concepção de educação e uma estratégia 

pedagógica.  

Avalia-se para redirecionar o planejamento a fim de contemplar e 

garantir o desenvolvimento das competências pelos estudantes. Essa é a 

base da distinção entre medir e avaliar. Medir refere-se ao presente e ao 

passado e visa obter informações a respeito do progresso efetuado pelos 

estudantes. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com 

vistas a planejar o futuro.  

A avaliação é uma das atividades que permeia o processo 

pedagógico. Este processo inclui ações que implicam na própria 

formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus 

conteúdos, métodos, instrumentos, entre outros.  

Sendo parte de um processo maior, a avaliação deve ser usada 

tanto no sentido de um acompanhamento do desenvolvimento do 

estudante, como no sentido de uma apreciação ao longo do processo, 

com o objetivo de reorientá-lo.  

Entende-se que os estudantes aprendem de variadas formas, em 

tempos nem sempre tão homogêneos, a partir de diferentes vivências 

pessoais e experiências anteriores e, junto a isso, entende-se que o papel 

da escola deva ser o de incluir, de promover crescimento, de desenvolver 

possibilidades para que os sujeitos realizem aprendizagens vida afora, de 

socializar experiências, de perpetuar e construir cultura. Percebe-se a 

avaliação como promotora desses princípios, portanto, seu papel não 

deve ser o de classificar e selecionar os estudantes, mas sim o de auxiliar 

professores e estudantes a compreender de forma mais organizada seus 

processos de ensinar e aprender.  

O foco da avaliação é fornecer informações acerca das ações de 

aprendizagem, ela diz respeito à construção da autonomia por parte do 

estudante, na medida em que lhe é solicitado um papel ativo em seu 

processo de aprender. Ou seja, a avaliação precisa ocorrer 

concomitantemente e vinculada ao processo de aprendizagem, numa 

perspectiva interacionista e dialógica, atribuindo ao estudante e a todos 

os segmentos da comunidade escolar a responsabilidade do processo de 

construção e avaliação do conhecimento. Assim, o sucesso do aluno não 

depende somente dele ou do professor, é também responsabilidade da 

família e do contexto social em que está inserido.  

4.10 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

[...] hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de 

habilidades cognitivas, sobretudo se ainda for considerada a lógica 

própria do mundo digital e das mídias em geral, o que pressupõe a 

aprender a lidar com os nativos digitais. Além disso, lhe é exigida com 

pré-requisito para o exercício da docência, a capacidade de trabalhar 

cooperativamente, em equipe, e de compreender, interpretar e aplicar a 

linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução 

tecnológica, econômica e organizativa”. (DCN, pág. 59, 2013)  

A formação continuada está inscrita em significados produzidos 

pelos educadores que partilham os discursos pedagógicos, sendo que 

esses organizam e regulam as práticas docentes. Nesse sentido, tais 

práticas se resultam, em boa parte, da articulação dos processos que 

levam o reconhecimento dos saberes e fazeres docentes, contribuindo 

para aprofundar sua lógica de funcionamento.  
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Nessa ótica, os discursos legais e pedagógicos vão se tornando 

terrenos nos quais os professores discutem, questionam e contribuem 

para as diversas práticas culturais de formação docente. O ganho dessa 

abordagem está na desnaturalização das “verdades” engessadas. Para 

isso, seria mais produtivo se, nas formações continuadas, as discussões 

ocorressem em vários sentidos, de forma aberta, em que as contestações 

críticas e produtivas fossem consideradas nas relações de poder, 

compreendendo as facetas dos processos de escolarização. Dessa forma, 

a formação continuada torna-se uma prática cultural que deve ser de 

responsabilidade ética e política de quem a prática.  

A formação continuada de professores deve incentivar a 

apropriação dos saberes pelos professores, levando-os a uma prática 

crítico-reflexiva, engendrando a vida cotidiana da escola e os saberes 

derivados da experiência docente. Significa dizer que o professor precisa 

refletir sobre sua prática em suas múltiplas dimensões.  

Sendo assim, a formação do professor acontece também na 

escola, através de seus contextos e de sua prática educativa, em que se 

torna sujeito reflexivo e investigador da sala de aula, formulando 

estratégias e reconstruindo sua ação pedagógica. O processo reflexivo 

exige também a predisposição de questionamentos críticos e de 

intervenção formativa sobre a própria prática docente.  

Para tanto, é preciso considerar a formação inicial e a formação 

continuada por meio de uma prática reflexiva do processo e do resultado 

das ações em sala de aula, reconhecendo as diferentes contribuições que 

possam tornar possível a trilha formativa.   

 

5. ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO: 

5.1 EDUCAÇÃO INFANTIL  

A expressão educação “pré-escolar”, utilizada no Brasil até a 

década de 1980, expressava o entendimento de que a Educação Infantil 

era uma etapa anterior, independente e preparatória para a 

escolarização, que só teria seu começo no Ensino Fundamental. Situava-

se, portanto, fora da educação formal. Com a Constituição Federal de 

1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos 

de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação 

da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da 

Educação Básica, situando-se no mesmo patamar que o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. E a partir da modificação introduzida na 

LDB em 2006, que antecipou o acesso ao Ensino Fundamental para os 6 

anos de idade, a Educação Infantil passa a atender a faixa etária de zero a 

5 anos. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as 

crianças e dever do Estado, a Educação Infantil passa a ser obrigatória 

para as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda Constitucional nº 

59/200926, que determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 

aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, 

consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as 

crianças de 4 e 5 anos em instituições de Educação Infantil. Com a 

inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um importante passo é dado 

nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da Educação 

Básica.  
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5.1.1 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o 

início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou 

na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das 

crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma 

situação de socialização estruturada. Nas últimas décadas, vem se 

consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e 

cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo 

educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as 

vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da 

família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas 

propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de 

experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando 

e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar 

à educação familiar – especialmente quando se trata da educação dos 

bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito 

próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a 

autonomia e a comunicação. Nessa direção, e para potencializar as 

aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o 

compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de Educação 

Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa 

conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a 

riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB 

nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a criança como sujeito histórico 

e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2009). Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos 

estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica 

são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças 

podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas 

ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita 

aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A interação durante o 

brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 

aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. 

Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os 

adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a 

mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das 

emoções. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas 

e as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação 

Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas 

quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, 

nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 

social e natural.  

5.1.2 DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

1. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o 
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conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e 

às diferenças entre as pessoas. 

2. 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 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 

cognitivas, sociais e relacionais. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 

linguagens. 

6. 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. 
 

5.2 O ENSINO FUNDAMENTAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa 

mais longa da Educação Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. 

Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo desse período, 

passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, 

cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Como já indicado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove 

Anos (Resolução CNE/CEB nº 7/2010)28, essas mudanças impõem 

desafios à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de 

modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente 

entre as etapas da Educação Básica, mas também entre as duas fases do 

Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais.  

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as 

situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação 

com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação 

precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências 

quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com 

o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os 

fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma 

atitude ativa na construção de conhecimentos. 

Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças 

importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em 

suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Como 
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destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia nos 

movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o espaço; a 

relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da 

matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de 

novas aprendizagens, na escola e para além dela; a afirmação de sua 

identidade em relação ao coletivo no qual se inserem resulta em formas 

mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que 

regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo 

reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela 

valorização das diferenças. 

Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da 

oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, 

elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita 

alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos 

matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas 

de representação do tempo e do espaço. Os alunos se deparam com uma 

variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, 

desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando 

descobertas. 

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e 

cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação 

com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são 

fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. O 

estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção 

e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar 

respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, 

de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos 

alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e 

social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. 

As características dessa faixa etária demandam um trabalho no 

ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos 

pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para que, com base 

nessas vivências, elas possam, progressivamente, ampliar essa 

compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada 

vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o mundo, 

expressar-se sobre ele e nele atuar. Nos dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a 

fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem 

do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento 

de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 

práticas diversificadas de letramentos. Como aponta o Parecer CNE/CEB 

nº 11/201029, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], 

ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de 

novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a 

escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010). 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do 

conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e 

pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e 

intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas 

expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a 

autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela 

vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que 

dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a 

história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. 
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Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao 

desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das propostas 

pedagógicas devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos 

alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do 

Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração entre 

elas. Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na 

estrutura educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos 

componentes curriculares. Como bem destaca o Parecer CNE/CEB nº 

11/2010, “os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos 

iniciais para os professores especialistas dos diferentes componentes 

curriculares, costumam se ressentir diante das muitas exigências que têm 

de atender, feitas pelo grande número de docentes dos anos finais” 

(BRASIL, 2010). Realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto 

no 5º quanto no 6º ano, para apoiar os alunos nesse processo de 

transição, pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-

lhes maiores condições de sucesso. 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se 

deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à 

necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos 

conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior 

especialização, é importante, nos vários componentes curriculares, 

retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à 

ampliação de repertórios dos estudantes.  

Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia 

desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para 

acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes 

de informação.Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária 

que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por 

intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, 

psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, ampliam-se os vínculos sociais e 

os laços afetivos, as possibilidades intelectuais e a capacidade de 

raciocínios mais abstratos. Os estudantes tornam-se mais capazes de ver 

e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade 

de descentração, “importante na construção da autonomia e na aquisição 

de valores morais e éticos” (BRASIL, 2010).As mudanças próprias dessa 

fase da vida implicam a compreensão do adolescente como sujeito em 

desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais 

próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de 

contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social.  

Conforme reconhecem as DCN, é frequente, nessa etapa, 

observar forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da 

mesma idade, o que é evidenciado pela forma de se vestir e também pela 

linguagem utilizada por eles. Isso requer dos educadores maior disposição 

para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das 

culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo, nas áreas 

urbanas mais densamente povoadas (BRASIL, 2010). 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido 

mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em 

decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação 

e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de 

computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão 

dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como 
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consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como 

protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas 

formas de interação multimidiática e multimodal e de atuação social em 

rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa 

cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo 

de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises 

superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, 

diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida 

escolar.Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do 

seu papel em relação à formação das novas gerações. É importante que a 

instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a 

análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento, no estudante, 

de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de 

ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que a 

escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos 

de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e 

também de manipulação), e que eduque para usos mais democráticos das 

tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao 

aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode 

instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o 

compartilhamento de significados entre professores e estudantes. 

Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de 

propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e 

princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de 

desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades 

contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que 

impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que 

não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na 

comunidade e na escola.Em todas as etapas de escolarização, mas de 

modo especial entre os estudantes dessa fase do Ensino Fundamental, 

esses fatores frequentemente dificultam a convivência cotidiana e a 

aprendizagem, conduzindo ao desinteresse e à alienação e, não raro, à 

agressividade e ao fracasso escolar. Atenta a culturas distintas, não 

uniformes nem contínuas dos estudantes dessa etapa, é necessário que a 

escola dialogue com a diversidade de formação e vivências para enfrentar 

com sucesso os desafios de seus propósitos educativos. A compreensão 

dos estudantes como sujeitos com histórias e saberes construídos nas 

interações com outras pessoas, tanto do entorno social mais próximo 

quanto do universo da cultura midiática e digital, fortalece o potencial da 

escola como espaço formador e orientador para a cidadania consciente, 

crítica e participativa. 

Nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola 

pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, 

ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses 

jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos 

estudos no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o que cada 

jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para construir esse 

futuro, pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento 

pessoal e social. 

5.3 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e demais modalidades. Realiza o atendimento 

educacional especializado - AEE, disponibiliza os recursos, serviços e 
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orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem 

nas escolas de ensino regular. Ao longo de todo o processo de 

escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta 

pedagógica da escola.  

O atendimento educacional especializado tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas 

no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 

atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes 

com vistas à autonomia e independência.  

Do ponto de vista pedagógico, a acessibilidade trata de garantir o 

acesso ao currículo comum a todos, por meio de estratégias, materiais, 

recursos e serviços que permitam ao estudante com deficiência ou altas 

habilidades/superdotação, participar de todas as atividades escolares. 

Para que o currículo seja acessível, deve-se prever, de acordo com as 

necessidades do estudante, o Atendimento Educacional Especializado; 

plano de AEE; ensino do Sistema Braille; ensino do uso do Soroban; 

estratégias para autonomia no ambiente escolar; orientação e 

mobilidade; ensino do uso de recursos de tecnologia assistiva; ensino do 

uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA; estratégias para o 

desenvolvimento de processos cognitivos; estratégias para 

enriquecimento curricular; profissional de apoio; tradutor/intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa; guia intérprete.  

A educação especial converge suas ações para o atendimento às 

especificidades dos estudantes no processo educacional e, no âmbito de 

uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de 

apoio, a identificação de recursos e serviços, o desenvolvimento de 

práticas  colaborativas e a formação continuada dos professores para que 

possam assumir as peculiaridades da função e, que além do 

conhecimento teórico, sejam efetivos mediadores do processo de 

aprendizagem.  

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base 

da sua formação conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua 

atuação no atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter 

interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 

regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional, 

nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos 

serviços e recursos de educação especial.  

Na perspectiva da educação inclusiva, lança-se um olhar para a 

singularidade do sujeito dentro do contexto coletivo, oportunizando o 

que for necessário para que todos possam aprender, reconhecendo e 

valorizando as diferenças humanas. Para isso as escolas necessitam 

garantir o acesso, a participação, a interação, a autonomia e a inclusão de 

todos os estudantes.  

Deve ser considerado tanto o conhecimento prévio e o nível atual 

de desenvolvimento do estudante, quanto às possibilidades de 

aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e 

formativa que analisa o desempenho do estudante em relação ao seu 

progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos 

que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de 
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avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns 

estudantes podem apresentar demandas específicas.  

Assim, a educação especial passa a integrar a proposta 

pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 

necessidades educacionais específicas de todos os estudantes.  

5.4  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Na contemporaneidade, a perspectiva de uma “Educação ao 

Longo da Vida” ou EJA, modalidade de ensino que acolhe sujeitos que, 

por diferentes fatores sociais, culturais e econômicos não obtiveram 

acesso à escolarização na idade considerada regular, constituindo-se na 

função de resgatar tais processos educacionais.  

O desafio da escola é permitir uma travessia possível do campo 

dos sonhos para a realidade, ofertando a estes sujeitos a aquisição de 

habilidades e competências indispensáveis para os desafios cotidianos. 

Portanto, reinventar a educação pressupõe construir redes, pontes, 

articular desejos, ideias, iniciativas e projetos visando estabelecer uma 

proposta sócio/educativa capaz de estimular no estudante a confiança, a 

autoestima, as inteligências emocionais e sociais para compreender a si 

mesmo e ao outro e, assim, (re)significar o próprio futuro. Para isso, se 

faz necessária uma prática educativa que articule currículos, 

metodologias de ensino, processos avaliativos e ferramentas tecnológicas 

que garantam o resgate e a valorização do conhecimento e da 

aprendizagem do sujeito.  

Para muitos estudantes da EJA os sonhos têm importante papel, 

sendo muitas vezes o gatilho que os fizeram seguir em frente e lutar por 

tal conquista. Para isso, a escola tem que ser um sonho coletivo, que 

retrate o cotidiano e as inquietudes dos mesmos, descortinando a oferta 

de novas formas de ser e estar no mundo e na sociedade.  

Nesse sentido, tais aprendizagens inter-relacionam-se com as 

demandas, desafios e proposições cotidianas dos espaços de vida e de 

trabalho dos jovens, adultos e idosos, ofertando políticas de promoção de 

saúde, garantia de Direitos Humanos e sustentabilidade, além da garantia 

do atendimento à pessoa com deficiência, altas habilidades, dificuldades, 

problemas ou transtornos de aprendizagens.  

Acredita-se em uma educação que promova o diálogo, a escuta 

solidária e que abra caminhos ao aflorar feitos e experiências 

significativas. Esta proposta não tem a intenção de formar estudantes 

como ouvintes e espectadores, mas como atores e protagonistas. É 

através da perspectiva de valorização e de incentivo para que os 

estudantes compreendam o mundo provisoriamente, permitindo-lhes 

experimentar e a ousar em busca de novos conhecimentos.  

6. TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS 
 Conforme explicitado pelo MEC em sua publicação intitulada 

“Temas Contemporâneos Transversais da BNCC” os Temas 

Contemporâneos Transversais (TCTs) buscam uma contextualização do 

que é ensinado, trazendo temas que sejam de interesse dos estudantes e 

de relevância para seu desenvolvimento como cidadão. O grande objetivo 

é que o estudante não termine sua educação formal tendo visto apenas 

conteúdos abstratos e descontextualizados, mas que também reconheça 

e aprenda sobre os temas que são relevantes para sua atuação na 

sociedade. Assim, espera-se que os TCTs permitam ao aluno entender 
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melhor: como utilizar seu dinheiro, como cuidar de sua saúde, como usar 

as novas tecnologias digitais, como cuidar do planeta em que vive, como 

entender e respeitar aqueles que são diferentes e quais são seus direitos 

e deveres, assuntos que conferem aos TCTs o atributo da 

contemporaneidade. 

 Já o transversal pode ser definido como aquilo que atravessa. 

Portanto, TCTs, no contexto educacional, são aqueles assuntos que não 

pertencem a uma área do conhecimento em particular, mas que 

atravessam todas elas, pois delas fazem parte e a trazem para a realidade 

do estudante. Na escola, são os temas que atendem às demandas da 

sociedade contemporânea, ou seja, aqueles que são intensamente vividos 

pelas comunidades, pelas famílias, pelos estudantes e pelos educadores 

no dia a dia, que influenciam e são influenciados pelo processo 

educacional. 

 O Conselho Nacional de Educação (CNE) abordou amplamente 

sobre a transversalidade no Parecer Nº 7, de 7 de abril de 2010: 

A transversalidade orienta para a necessidade de se instituir, na 
prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos 
teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 
questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). 
Dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento, a 
transversalidade tem significado, sendo uma proposta didática 
que possibilita o tratamento dos conhecimentos escolares de 
forma integrada. Assim, nessa abordagem, a gestão do 
conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são 
agentes da arte de problematizar e interrogar, e buscam 
procedimentos interdisciplinares capazes de acender a chama do 

diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas 
(CNE/CEB, 2010, p. 24). 

 O Parecer ressalta ainda que a transversalidade se difere da 

interdisciplinaridade, porém ambas são complementares, na perspectiva 

que consideram o caráter dinâmico e inacabado da realidade. Enquanto a 

transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica, a 

interdisciplinaridade refere-se à abordagem de como se dá a produção do 

conhecimento, como uma forma de organizar o trabalho didático-

pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, 

às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas 

(p. 65). 

6.1 OS 15 TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS  

 

1 - Ciência e Tecnologia: Leis Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada em 

2018. Art. 32, Inciso II e Art. 39), Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, Resolução 

CNE/CEB Nº 7/2010. CF/88, Art. 23 e 24, Resolução CNE/CP Nº 02/2017 

(Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino 

Médio).  

2 - Direitos da Criança e do Adolescente: Leis Nº 9.394/1996 (2ª edição, 

atualizada em 2018. Art. 32, § 5º) e Nº 8.069/1990. Parecer CNE/CEB Nº 

11/2010, Resolução CNE/CEB Nº 07/2010 (Art. 16 - Ensino Fundamental), 

e Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio).  
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3 - Diversidade Cultural: Lei Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada em 

2018. Art. 26, § 4º e Art. 33), Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 e Resolução 

CNE/CEB Nº 7/2010.  

4 - Educação Alimentar e Nutricional: Lei Nº 11.947/2009. Portaria 

Interministerial Nº 1.010 de 2006 entre o Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação. Lei Nº 12.982/2014. Parecer CNE/CEB Nº 

11/2010 e Resolução CNE/CEB Nº 07/2010 (Art. 16 - Ensino 

Fundamental). Parecer CNE/CEB Nº 05/2011, Resolução CNE/CEB Nº 

02/2012 (Art. 10 e 16 - Ensino Médio), Resolução CNE/CP Nº 02/2017 

(Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino 

Médio).  

5 - Educação Ambiental: Leis Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada em 

2018. Art. 32, Inciso II), Lei Nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP Nº 14/2012 e 

Resolução CNE/CP Nº 2/2012. CF/88 (Art. 23, 24 e 225). Lei Nº 

6.938/1981 (Art. 2). Decreto Nº 4.281/2002. Lei Nº 12.305/2010 (Art. 8). 

Lei Nº 9.394/1996 (Art. 26, 32 e 43). Lei Nº 12.187/2009 (Art. 5 e 6). 

Decreto Nº 2.652/1998 (Art. 4 e 6). Lei Nº 12.852/2013 (Art. 35). Tratado 

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global. Carta da Terra. Resolução CONAMA Nº 422/2010. Parecer 

CNE/CEB Nº 7/2010. Resolução CNE/CEB Nº 04/2010 (Diretrizes Gerais 

Ed. Básica). Parecer CNE/CEB Nº 05/2011 e Resolução CNE/CEB Nº 

02/2012 (Art. 10 e 16 - Ensino Médio). Parecer CEN/CP Nº 08/2012. 

Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, Resolução CNE/CEB Nº 07/2010 (Art. 16 - 

Ensino Fundamental), Resolução CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e 

Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio).  

6 - Educação em Direitos Humanos: Lei Nº 9.394/1996 (2ª edição, 

atualizada em 2018. Art. 12, Incisos IX e X; Art. 26, § 9º), Decreto Nº 

7.037/2009, Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e Resolução CNE/CP Nº 1/2012. 

Parecer CNE/CEB Nº 05/2011, Resolução CNE/CEB Nº 02/2012 (Art. 10 e 

16 - Ensino Médio, Resolução CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e 

Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio).  

7 - Educação Financeira: Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 e Resolução 

CNE/CEB Nº 7/2010. Decreto Nº 7.397/2010 17 Temas Contemporâneos 

Transversais Marco Legal ] 

8 - Educação Fiscal: Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB 

Nº 7/2010. Portaria Conjunta do Ministério da Fazenda e da Educação, Nº 

413, de 31/12/2002  

9 - Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes 

históricas e culturais Brasileiras: Artigos 210, 215 (Inciso V) e 2016, 

Constituição Federal de 1988. Leis Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada 

em 2018. Art. 3, Inciso XII; Art. 26, § 4º, Art. 26-A e Art. 79-B), Nº 

10.639/2003, Nº 11.645/2008 e Nº 12.796/2013, Parecer CNE/CP Nº 

3/2004, Resolução CNE/CP Nº 1/2004 e Parecer CNE/CEB nº 7/20106.  

10 - Educação para o Consumo: Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 e 

Resolução CNE/CEB Nº 7/2010. Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Proteção do consumidor). Lei Nº 13.186/2015 (Política de Educação para 

o Consumo Sustentável).  

11 - Educação para o Trânsito: Nº 9.503/1997. Parecer CNE/CEB Nº 

11/2010, Resolução CNE/CEB Nº 07/2010 (Art. 16 - Ensino Fundamental), 
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Resolução CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº 

03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio). Decreto Presidencial de 

19/09/2007.  

12 - Processo de Envelhecimento, respeito e valorização do Idoso: Lei Nº 

10.741/2003. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB Nº 

07/2010 (Art. 16 - Ensino Fundamental). Parecer CNE/CEB Nº 05/2011, 

Resolução CNE/CEB Nº 02/2012 (Art. 10 e 16 - Ensino Médio), Resolução 

CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 

11, § 6º - Ensino Médio).  

13 – Saúde: Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB Nº 

7/2010. Decreto Nº 6.286/2007  

14 – Trabalho: Lei Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada em 2018. Art. 3, 

Inciso VI; Art. 27, Inciso III; Art. 28, Inciso III; Art. 35 e 36 – Ensino Médio), 

Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB Nº 7/2010  

15 - Vida Familiar e Social: Lei Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada em 

2018. Art. 12, Inciso XI; Art. 13, Inciso VI; Art. 32, Inciso IV e § 6º), Parecer 

CNE/CEB Nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB Nº 7/2010  

 Apesar de o caráter dos temas ser obrigatório, “cabe aos sistemas 

e redes de ensino, assim como às Escolas [...] incorporar aos currículos e 

às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que 

afetam a vida humana em escala local, regional e global, 

preferencialmente de forma transversal e integradora” (BRASIL, 2017 p. 

19). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

 Nesta introdução constam todas as reflexões e concepções 

apresentadas na Base Nacional Comum Curricular e no Referencial 

Curricular Gaúcho, que orientam o fazer pedagógico das redes. A 

Secretaria Municipal de Educação, ao construir o seu Projeto Político 

Pedagógico, definirá as suas concepções locais. 

 A respeito dos Temas Contemporâneos Transversais (TCTs), 

caberá às escolas, na elaboração de seu Projeto Político Pedagógico, 

definir quais serão os TCTs que, de acordo com a realidade local, são de 

maior relevância para serem inseridos em sua proposta pedagógica.

 Para garantir as aprendizagens necessárias ao longo do Ensino 

Fundamental, será preciso que, nos primeiros anos de implementação 

deste novo documento, se verifique quais habilidades não foram 

contempladas, em virtude da mudança na ordem dos conteúdos previstos 

nos Planos de Estudos que estavam em vigor até 2019.  

 É necessário também que as escolas definam como serão feitas as 

adaptações de novos alunos na Educação Infantil e no ingresso ao 1º ano 

e também as estratégias para a transição dos anos iniciais para os anos 

finais, com o intuito de amenizar o impacto da ruptura da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental e dos Anos Iniciais para os Anos Finais. 

Como parte diversificada, o município possui a disciplina de 

Língua Alemã. Nas escolas da Rede Municipal, essa disciplina é ofertada 

desde a Pré-escola até o 9º ano do Ensino Fundamental. Na Rede 

Estadual, algumas escolas oferecem a disciplina somente nos Anos Finais. 

A disciplina de Música também compõe a parte diversificada da Rede 

Municipal de Ensino e é ofertada somente no Ensino Fundamental. 
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Este documento orientador aponta as diretrizes e os referenciais 

a serem seguidos pelas redes de ensino do município de Nova Petrópolis. 

Buscamos através deste, solidificar o regime de colaboração, tendo 

ciência de que algumas diferenças se estabelecerão ao longo do processo 

de implantação e execução, tendo em vista as especificidades de suas 

mantenedoras. 
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