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Carapicuíba, outubro de 2014. 

 O que foi socialmente construído pode ser socialmente 
desconstruído e reconstruído. A contradição social existe. 
Por isso encontramos motivos para ser otimistas. Um deles é o 
surgimento de movimentos de renovação pedagógica 
como o da Escola Cidadã e o do Município que Educa. 
Eles apontam para o mesmo projeto de Futuro, para a 
construção de uma sociedade educadora-educanda, 
humanizada, emancipada e solidária, enfim, de um 
povo que é soberano e por isso educa. 
  
GADOTTI, Moacir. Povo soberano, Povo que Educa. IN PADILHA, 
Paulo Roberto. CECCON, Sheila. RAMALHO, Priscila. (Orgs.). 
Município que educa. Múltiplos olhares. São Paulo: Editora e 
Livraria Paulo Freire, 2010, página 20.  
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APRESENTAÇÃO 

O Documento Curricular que ora apresentamos é resultado da construção 

coletiva com o envolvimento dos profissionais da educação da Rede Municipal de 

Ensino de Carapicuíba/SP. 

Para a discussão e reflexão do Documento Curricular Preliminar, foram 

desenvolvidas ações que se iniciaram em 2009: 

1. Os Encontros de Formação Continuada (EnFoCo) de 2009 a 2011 

propuseram discussões e reflexões sobre as principais concepções na 

área da educação a começar sobre o que é educação, escola, escola 

publica; ensino, aprendizagem, práticas pedagógicas, saberes da 

docência. 

2. Os Encontros de Formação Continuada nos anos seguintes (2012 e 2013) 

tiveram como foco o Currículo que subsidiou as práticas pedagógicas 

inovadoras, possibilitando compreender melhor as concepções que 

permeiam o Projeto Político Pedagógico; 

3. Para melhor aproveitamento do exíguo tempo dos participantes no 

processo de elaboração do documento foram criados grupos de trabalho:  

a. Grupo de Trabalho da Secretaria Municipal da Educação (GT) com a 

participação de integrantes da equipe pedagógica; 

b. Grupo de Assessoria Especial, formada por especialistas em cada 

disciplina/área do conhecimento, com sólida experiência em docência, 

formação continuada, produção de material didático e assessorias em 

educação. 

c. Grupo de Estudo Curricular (GEC), constituído por especialistas das 

diversas áreas do conhecimento, gestores e professores. Este grupo 

realizou reuniões mensais durante o ano de 2013, por áreas do 

conhecimento/disciplinas para aprofundar os estudos sobre os 

fundamentos do Currículo e das disciplinas escolares, metodologias e 

formas de avaliação tendo como base os Planos de Ensino e atividades 

desenvolvidas nas escolas.  

4. As experiências que suscitaram a partir dessas discussões, estudos e 

pesquisas foram acompanhadas e registradas pelos professores 
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integrantes do Grupo de Estudos Curriculares (GEC) no processo de 

elaboração do Plano Curricular; 

5. A emergência de experiências singulares a partir das reflexões dessas 

práticas e o seu processo de apropriação, possibilitando repensar as 

transformações na educação a partir da sala de aula/escola, ampliando e 

aprofundando para toda a Rede Pública do Município; 

6. As possibilidades de reflexão das, nas e sobre as práticas pedagógicas e a 

implantação de um Projeto de Educação da Cidade de Carapicuíba/SP, em 

busca de sua própria identidade. 

As reflexões que ora apresentamos são fruto do trabalho desses grupos e da 

equipe pedagógica que assessorou a construção do Currículo para o Município de 

Carapicuíba. Além disso, os avanços qualitativos expressos, entre outros, nos 

resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2013: 

Escolas Municipais IDEB Observado Metas projetadas 

Ensino 
Fundamental (4ª 

série / 5º ano) 

2
0

0
5

 

2
0

0
7

 

2
0

0
9

 

2
0

1
1

 

2
0

1
3

 

2
0

0
7

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
3

 

2
0

1
5

 

2
0

1
7

 

2
0

1
9

 

2
0

2
1

 

Argeu Silveira 
Bueno, Prof.  

4.5 4.6 4.6 4.5 4.9 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

Edegar Simões, Prof 4.3 4.0 4.2 3.9 4.3 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 

João Hornos Filho, 
Deputado 5.0 4.9 5.0 4.6 5.1 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0 

Miguel Costa Junior, 
Prof.  4.3 4.0 4.6 4.3 4.6 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 

Nai Molina do 
Amaral, Profª 4.3 4.3 4.1 * 5.2 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 

Noemy da Silveira 
Rudolfer, Profª 4.3 5.0 4.8 5.1 5.7 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4 

* Em 2011 os alunos do 5º ano foram transferidos para as escolas da Rede Estadual do Município  

por falta de vagas nesta escola que funciona em 4 (quatro) períodos  

 

Tabela 1. Resultados IDEB das EMFs da rede Municipal de Ensino de Carapicuíba. Fonte: 

MEC/INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 14/08/2014.  

Disponível em < http://ideb.inep.gov.br/resultado/> acessado em 25/09/2014.  

Pelos resultados acima o Município não alcançou a média das metas 

estabelecidas, porém houve avanços significativos que permeiam as análises 

reflexões dos profissionais envolvidos na construção deste documento.  
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Este documento não tem a intenção de impor um conteúdo programático 

obrigatório para as aulas em todas as áreas/disciplinas, pois a LDB (Lei de Diretrizes 

e Bases) Nº 9694/96 privilegia a flexibilidade do ensino. Essa orientação está 

presente também nos Parâmetros Curriculares Nacionais, Referenciais Curriculares 

Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Mas há a intenção de lançar alguns 

direcionamentos, como veremos neste documento.  
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P AR T E  1  

De tudo, ficam três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando... 

A certeza de que precisamos continuar... 

A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar... 

Portanto, devemos: 

fazer da interrupção um caminho novo, 

da queda, um passo de dança, 

do medo, uma escada,  

do sonho, uma ponte,  

da procura, um encontro.  
 

Fernando Pessoa 

INTRODUÇÃO 

À luz da concepção de Cidade Educadora (Carta das Cidades Educadoras. 

Proposta Definitiva, novembro de 2004)1 a Prefeitura do Município de Carapicuíba na 

região metropolitana de São Paulo iniciou o processo de transformação que 

conferiria à cidade, um perfil que a nomeasse como um lugar, residência e local de 

trabalho e lazer de seus moradores, desmistificando a pecha de cidade dormitório 

pela qual ficou conhecida. Para tanto se estabeleceu princípios norteadores 

indicando novos rumos: Governo democrático, transparente e participativo. Nessa 

perspectiva, buscou-se garantir a participação efetiva da população da Cidade ao 

pleno exercício da cidadania. 

Na perspectiva da Educação na cidade de Carapicuíba, esses princípios 

nortearam ações fundadas na gestão democrática e coletiva, no respeito tanto aos 

direitos de aprendizagem dos alunos, acesso e permanência na escola de qualidade 

quanto aos direitos às condições de ensino, de formação e de carreira para os 

profissionais da educação. Essas ações foram desenvolvidas em diferentes esferas e 

perspectivas visando reestruturar a Rede Municipal de Ensino, organizando tempos e 

espaços, estabelecendo parcerias com programas do Governo Federal para ampliar 

a oferta de serviços às comunidades como as atividades culturais, de lazer, esporte e 

                                                 
1 Carta das Cidades Educadoras. Proposta Definitiva, III Congresso Internacional em Gênova, 2004. In Cadernos 

Cenpec. Pesquisa em ação Educacional. Disponível em 

<http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/165>  acessado em 07/04/2010. 
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atendimento às pessoas com deficiência, além do fortalecimento das relações com 

as comunidades tanto escolares quando do entorno. Ao mesmo tempo buscou 

reformular e melhorar os serviços de atendimento público como na educação, 

ressignificando práticas pedagógicas, garantindo os direitos de acesso, permanência 

e aprendizagem com qualidade, desencadeando ações de combate ao preconceito, 

a discriminação e promovendo a luta pela superação das desigualdades.   

Para consolidar essas mudanças, investiu-se em políticas públicas referentes 

à valorização profissional que possibilitaram a oferta de educação com qualidade 

social, como a aprovação do Estatuto do Magistério e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério (2011); Elaboração do Plano Municipal de Educação 

(documento preliminar, 2012); Formação Continuada com encontros anuais para 

todos os profissionais da Rede, além de cursos, participação em congressos, 

simpósios, seminários, etc., e orientações técnicas.  

Em 2012, com a aprovação do convênio com a Escola do Futuro/USP iniciou-

se o processo de elaboração de seu Plano Curricular, fundamentado em teorias 

interacionistas de Currículo, buscando a identidade de sua Rede de Ensino, 

valorizando a realidade e a cultura local, ressaltando-se a importância das 

experiências e práticas pedagógicas dos profissionais. A Formação Continuada de 

Educadores no processo de elaboração do Currículo ampliou a reflexão sobre as 

estruturas do sistema; retomou conceitos norteadores como conhecimento, 

abordagem metodológica e avaliação; bem como trouxe a discussão sobre 

reorganização das disciplinas em áreas do conhecimento, determinando a seleção e 

distribuição dos conteúdos o que demandou também a reorganização dos tempos e 

espaços escolares. 

No processo de elaboração Curricular buscou-se: 

1. Elaborar com a participação dos profissionais da educação um 

Documento Curricular com concepções que fundamentem e orientem a 

construção do conhecimento nas diferentes áreas do conhecimento. 

2. Compreender a concepção de Currículo nas múltiplas perspectivas: 

pressupostos pedagógicos, políticos e históricos da constituição do 

Currículo; relação Currículo e conteúdo escolar; Documento Curricular; a 

relação entre cultura, diversidade, educação e constituição do Currículo. 
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3. Repensar a organização do Currículo da Rede Municipal de Ensino de 

Carapicuíba/SP a partir das realidades e necessidades locais, buscando 

formas coletivas de organização e estimulando a participação 

democrática dos diferentes segmentos que constituem a comunidade 

escolar. 

4. Refletir sobre o papel das diferentes áreas do conhecimento na 

organização do Currículo, contribuindo para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos na construção do conhecimento. 

5. Possibilitar a compreensão dos fundamentos epistemológicos e 

pedagógicos do Currículo e sua implicação na Educação Básica, 

contribuindo para a formação crítica do educador, a partir da 

apresentação de referenciais teóricos que promovam a produção do 

conhecimento próprio, propiciando a reflexão sobre a prática pedagógica. 

6. Propiciar aos profissionais da educação a discussão do Documento 

Curricular, inserindo-o no Projeto Político Pedagógico das escolas. 

7. Publicar o documento Curricular no Portal ―Olhar Educador‖, 

possibilitando a apropriação do conhecimento e mantendo dinâmico o 

processo de construção, implementação, reflexão sobre Currículo, 

estudos e pesquisas no processo de formação em serviço. 

A cada fase do trabalho, as propostas foram discutidas com os gestores 

(equipe de supervisores, equipe pedagógica, diretores, vice-diretores e 

coordenadores pedagógicos), contribuindo para o planejamento do início do ano 

letivo e o replanejamento em meados do ano letivo. Para o acompanhamento das 

discussões, além dos professores do GEC e do GT, foram oferecidos cursos de 

formação continuada aos gestores o que estimulou alguns profissionais a procurar 

cursos de especialização e pós-graduação lato sensu. 

A participação dos profissionais nos encontros anuais (EnFoCo) chegou 

próximo aos 100%. As críticas mais contundentes dos encontros iniciais de formação 

continuada se deviam mais à incompreensão das diferentes modalidades de 

formação2  do que propriamente divergindo das concepções. No decorrer desses 

                                                 
2 Por exemplo, palestra apresenta concepções básicos; Mesas Redondas e Mesas de Debate discutem 

posicionamento teórico metodológico; oficinas apresentam atividades a serem desenvolvidas em sala de aula 

tanto como estratégia de ensino quanto como procedimentos de trabalho, além de desenvolver determinadas 

habilidades; relatos de experiência em que os próprios professores descrevem suas experiências e ao fazê-lo se 

dão conta do seu próprio fazer.  
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encontros anuais as críticas começaram a se concentrar na infraestrutura como a 

organização, horários, locais e a oferta de todas as atividades para todos o que 

numa Rede constituída por profissionais que na sua maioria atua em duas ou mais 

jornadas de trabalho e recursos limitadas, é praticamente impossível atender. Ao 

invés disso, estimulamos a inscrição dos professores em diferentes atividades e 

incentivamos os gestores a criarem em suas escolas nos horários pedagógicos, a 

troca de experiências, o que fortaleceria o vínculo com os colegas, enriquecendo e 

valorizando experiências plurais e ao mesmo tempo em que também se consolida 

singularidade da noção de Rede Municipal de ensino de escolas.   

A elaboração do documento respeitou as discussões dos Grupos de Trabalho 

e das contribuições dos professores e, sobretudo nos encontros anuais, o que 

resultou nas concepções que fundamentam a visão de mundo, de sociedade e da 

humanidade que determinaram a escolha pelos conhecimentos considerados 

pertinentes e que norteiam as escolhas metodológicas, os projetos e as práticas 

pedagógicas que delas decorrem.  

A inovação curricular suscitou mudanças nas formas de organização como 

repensar as condições propiciadoras das aprendizagens, novas formas de ocupação 

e distribuição dos espaços e dos tempos, diferentes agrupamentos, priorizando-se o 

pedagógico, e daí, metodologias distintas que possibilitem inovar e qualificar as 

práticas pedagógicas. 

Como abordagem metodológica, todas as áreas do conhecimento são 

responsáveis pela formação de valores como ética, moral, respeito; pelo 

desenvolvimento de habilidades básicas como leitura, escrita e produção de texto; 

pesquisa/investigação como levantamento de hipóteses, buscar, perguntar, valorizar 

as descobertas; problematização da realidade comum; compartilhar conhecimentos. 

Além disso, considerou-se essencial a valorização da cultura local e do aluno, da 

identidade cultural, o respeito às alteridades e diversidades para superar 

preconceitos. 

As disciplinas foram agrupadas por áreas do conhecimento buscando 

contribuir para a superação da fragmentação do conhecimento: Ciências Humanas 

(Sociedade e Natureza, História e Geografia); Ciências Naturais e Matemática 

                                                                                                                                             
 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 21 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

(Ciências e Matemática); Linguagens (Língua Portuguesa, Arte e Educação 

Física/Movimentos) 

Os conteúdos sugeridos respeitaram as determinações legais (Constituição 

Federal/88, LDBN/96, Estatuto da Criança e do Adolescente/92) e orientações 

nacionais (Parâmetros e Referências Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares 

Nacionais), as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, as 

especificidades locais, pois apesar do pequeno território geográfico, o Município tem 

especificidades tanto na constituição da população quanto de dinâmicas 

desenvolvidas na prática cotidiana. Além disso, a construção conjunta do 

conhecimento possibilita compartilhar saberes e experiências, ao mesmo tempo em 

que se estimula a elaboração de projetos de trabalho.  

O Documento Curricular (DC) está organizado em quatro partes, a saber:  

 Parte 1 – Apresentação do Documento, dados gerais sobre o Município, 

articulação do Programa com os projetos educativos em desenvolvimento 

e com o Projeto Político Pedagógico de cada escola.  

 Parte 2 - Fundamentação teórica e metodológica com as concepções que 

norteiam o Documento como Currículo, Formação de Professores, Ensino 

e Aprendizagem, Projetos Didáticos, Projeto Político Pedagógico, 

Metodologia e Avaliação. 

 Parte 3 - Expectativas de Aprendizagem, Orientações Didáticas e 

Avaliação, agrupadas por área do conhecimento e segmentos da 

Educação Infantil (modalidade creche e pré) e Ensino Fundamental de 1º 

ao 5º ano: 

o Ciências Humanas (Geografia e História); 

o Ciências Naturais e Matemática (Ciências |naturais e Matemática); 

o Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e 

Movimentos);  

 Parte 4 - Educação de Jovens e Adultos (EJA): 

o Quadro Geral da EJA em Carapicuíba: matriculas, perfil do curso – 

alunos e docentes, especificidade desta modalidade de ensino.  

o Expectativas de Aprendizagens nas áreas de: 

i.  Ciências Humanas (História e Geografia) 
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ii. Ciências Naturais e Matemática (Ciências |naturais e 

Matemática); 

iii. Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e 

Movimentos);  

 Referências Bibliográficas. 

 Anexos. 

Novos tempos, novos rumos. Que conhecimentos são esses que 

queremos para a cidade de Carapicuíba/SP? 

Qual é o sentido de tanta construção? Pergunta.  

Qual é o objetivo de uma cidade em construção senão uma cidade?  

Onde está o plano que vocês seguem, o projeto? 

 Mostraremos assim que terminar a jornada de trabalho; agora 

não podemos ser interrompidos ...respondem. 

O trabalho cessa ao pôr do sol.  

A noite cai sobre os canteiros de obras.  

É uma noite estrelada. 

- Eis o projeto... Dizem. 

 

Ítalo Calvino, As cidades invisíveis.  

Boa leitura 
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O MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

A cidade deve saber encontrar, preservar e apresentar sua identidade 

pessoal e complexa. Esta a tornará única e será a base de um diálogo 

fecundo com ela mesma e com outras cidades. A valorização dos seus 

costumes e suas origens deve ser compatível com os modos de vida 

internacionais. Poder· assim oferecer uma imagem atraente sem 

desvirtuar o seu enquadramento natural e social.  

Carta das Cidades Educadoras. Proposta Definitiva, 2:7 

Compromisso coma Cidade, novembro de 2004.3 

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

Carapicuíba pode ter diversos significados: Pau Podre, aquele que se reúne 

em poços, cascudo, escamose, etc. Mas segundo informou o Professor Carlos 

Drumond, chefe do Departamento de Linguística e Línguas Orientais, a palavra vem 

de cara + iba ou seja: cará ou acará: peixe; picú ou pucú: comprido; iba: ruim, que 

não serve para ser comido. Assim, CARAPICUÍBA é o nome do peixe: "Cará 

comprido" que não serve ou não pode ser comido, por ser venenoso como o baiacu. 

Cara (peixe) picuí (comprido) ba (ruim).  

Um dos doze aldeamentos fundados pelo Padre José de Anchieta por volta 

de 1580, sec. XVI pouco mudou até a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro 

Sorocabana (1928). De clima excelente e terras ótimas para a cultura de batatinhas, 

cereais, legumes e hortaliças, além de castanheiro europeu e amoreira, foi distrito do 

Município de Cotia, de São Paulo (reteve parte das terras, atual COHAB) e de 

Barueri, conquistando autonomia em 26/03/65. 

  

Figura 1: Aldeia de Carapicuíba.   Figura 2: Carapicuíba, vista geral (2010). 

                                                 
3 Disponível em <http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/165/194 > acessado em 

01/01/2013. 
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QUADRO GERAL 

1. Território e População 

Território e população Ano % 

Área(km2) 2011 34,546 hab./km
2 

População 2013 380.414 hab. 

Densidade Demográfica (hab/km2) 2011 11.010,54 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População 
- 2000/2010 (a.a) 

2010 0,72  

Grau de Urbanização 2012 100  

Índice de Envelhecimento  2014 42,92 

População com Menos de 15 Anos 2014 23,06 

População com 60 Anos e Mais  2011 8,47  

Tabela 2Território e população. Fonte: Fundação SEADE, atualização disponível em 

<http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php> acessado em 25/09/2014. 

2. Estatísticas vitais e saúde 

Estatísticas vitais e saúde Ano % 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2012 18,31 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 
15 e 49 anos)  

2012 62,41 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDHM  2000 0,749 

Renda per Capita (salários mínimos)  2010 577,56 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2011 8,7* 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos 
(Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2012 116,72 

Tabela 3 Estatísticas vitais e saúde. Fonte: Fundação SEADE, atualização disponível em 

<http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php> acessado em 25/09/2014.  

* Dado fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, 2012.  
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3. Educação 

De 2009 a 2012, na Educação Infantil, modalidade Creche aumentou o 

número de matrículas, de 995 alunos em 2010 a 4.599 alunos matriculados em 2014. 

Na modalidade Pré, a diminuição do número de matrículas entre 2009 a 2012 se 

deve à implementação do Ensino Fundamental de 9 anos quando os alunos do 

antigo Pré III (6 anos) começam a ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, 

ampliando gradativamente em 2014, totalizando 7.051 alunos matriculados. Nota-se 

que no Ensino Fundamental o número de matrículas praticamente se mantém, até 

porque, a partir deste segmento, as vagas são ofertadas tanto pela Rede Pública 

Estadual quanto pela Municipal, cabendo aos pais e, em havendo vaga, decidirem o 

local mais próximo da sua residência.  

Evolução das matrículas na Rede municipal de Ensino – Carapicuíba/2014. 

 

Tabela 4 Matrículas - Quadro comparativo. Fonte: Secretaria Municipal de Educação-

Carapicuíba/SP (Censo Escolar 2014). 

De forma geral, a Rede Pública Estadual atende a maior parte da demanda. A 

oferta de Educação de Jovens e Adultos cabe tanto à Rede Municipal quanto à 

Estadual; esta concentra atendimento ao Ensino Fundamental I e II (aos iniciais e 

finais) e a Rede Estadual atende a maioria deste segmento. 
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3.1. Matrículas:  

No Ensino Fundamental 83,12% das matrículas concentram-se na Rede 

Pública Estadual, cabendo ao Município 11,35% e 5,5% às escolas privadas.  

a. Ensino Fundamental anos iniciais (Censo INEP/2013)  

 

Tabela 5 - Fonte: Instituto Nacional de Pesquisa (INEP), Censo Escolar da Educação Básica, 

2013, Anexo 1. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/basica-censo>acessado em 25/09/2014. 

Dados de matrícula da Educação Infantil (creche, pré), do Censo Escolar fornecido pela 

Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba, 2014 (atualizado em out14). 

 

b. Ensino pré-escolar  

A Educação Infantil é responsabilidade do Município que atende 84% do total 

de matrículas de crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, na modalidade Creche. 

Algumas ações foram desencadeadas como construção de novas unidades em 

convênio com o Governo Federal, parcerias com associações sem fins lucrativos. De 

2009 a 2014 a Secretaria Municipal de Educação investiu na valorização dos 

profissionais da educação (Estatuto do Magistério e Plano de Carreira e 

Remuneração; Piso Salarial, cumprimento de 1/3 da Jornada de trabalho fora da sala 
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de aula, etc.), principalmente aos que se dedicam à Educação Infantil, melhorando a 

infraestrutura (mobiliário e material adequado para os alunos, reforma e adaptação 

dos prédios escolares, etc.) e na oferta de alimentação nutritiva e de qualidade. 

Pelas estimativas realizadas em 2012 na modalidade pré, foram atendidas 8.097 

alunos (65,5%)4.  
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Tabela6: Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba/SP. Censo Escolar da 

Educação Básica, 2014  

Em 2013 foi instalada a primeira creche noturna na E.M.E.I.Antônia Pereira 

de Magalhães (Vó Tonha), no Bairro de Ariston. Nesta escola também iniciou a 

matrícula para creche (Berçário ao Maternal) em período parcial para crianças de 

seis meses a três anos de idade, mantendo-se o atendimento em período integral 

para os filhos de mães que trabalham fora ou que estejam em situação de 

vulnerabilidade social.  

c. Educação de Jovens e Adultos – EJA 

O quadro geral da Educação de Jovens e Adultos indica a precariedade desta 

modalidade de ensino, em 2010. Segundo Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE/2013), a taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais era 

de 4,36%. Observem abaixo os dados sobre a distribuição por faixa etária: 

                                                 
4Fonte: Plano Municipal de Educação – documento Base, 2012. 
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Tabela 7 - Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010 (resultados preliminares); Fundação 

Seade.Disponível em < 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?indId=14&temaId=3&loc

Id=3510609 > 

Do percentual acima indicado, a ampliação ao atendimento a essa população 

continua sendo uma questão de cidadania o que tem mobilizado os esforços do 

governo municipal. Em 2009 a Prefeitura de Carapicuíba aderiu ao programa Brasil 

Alfabetizado, promovendo ações que tem possibilitado o atendimento aos jovens e 

adultos analfabetos, em parceria com entidades, associações e igrejas que 

ofereceram os espaços transformados em salas de aula para que alunos pudessem 

retomar os estudos.   

 

Tabela 8 - Fonte: Instituto Nacional de Pesquisa (INEP), Censo Escolar da Educação Básica, 

2013, Anexo 1. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/basica-censo>acessado em 

25/09/2014. 
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3.2. Docentes: 

a. Ensino Fundamental – anos Iniciais. 

A partir da aprovação do Estatuto do magistério e Plano de Carreira e 

Remuneração, os docentes da Rede Municipal de Carapicuíba foram enquadrados 

na categoria de Educação Básica, cabendo-lhes a escolha no período de atribuição 

de aulas, em qual segmento quer trabalhar. Sendo que a maioria está lotada em 

escolas de Ensino Pré Escolar nas modalidades Creche e Pré Escola. 

Em 2013 o Município realizou concurso público para preenchimento de vagas 

para docentes em Educação Infantil e Ensino Fundamental e processo final da 

implementação do Estatuto do Magistério e Plano de Carreira e Remuneração 

aprovado pela Lei Nº 3052, de 16 de dezembro de 2010 (revisto em 2011/12). 

b. Docentes do Ensino Fundamental: 

 

Tabela 9 Docentes do Ensino Fundamental. Fonte: IBGE, Cidades. Disponível em 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=351060&idtema=117&search=sao-

paulo|carapicuíba|ensino-matrículas-docentes-e-rede-escolar-2012> acessado 25/09/2014. 
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c. Docentes da Educação Infantil (pré escola) 

 
Tabela 10 - Docentes do Ensino Pré Escolar. . Fonte: IBGE, Cidades. Disponível em 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=351060&idtema=117&search=sao-

paulo|carapicuiba|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012> acessado 25/09/2014. 

3.3. Número de Escolas  

Na Rede Pública Municipal são 49 escolas das quais apenas 6 (seis) escolas 

de Ensino Fundamental municipalizadas e a maioria é de Ensino Pré Escolar, com 

43 unidades, ressaltando-se o fato de que muitas dessas Unidades Escolares estão 

instaladas em sobrados alugados em que os alunos são abrigados em antigas salas, 

cozinha e quartos adaptados, dificultando o cálculo da média de alunos por 

sala/professor. Desde 2009, conforme recomendação dos Referenciais de Qualidade 

na Educação Infantil (2009), o Município vem tentando manter o limite de 15 crianças 

por sala na modalidade Creche e de 20 a 25 crianças na modalidade Pré Escola.  

Na modalidade Creche o atendimento em toda a Rede Municipal até 2013 foi 

em período integral com a presença de professores e o apoio de Auxiliares de 

Desenvolvimento da Educação Básica. Mudanças estão previstas a partir de 2014, 

com a introdução da oferta de período parcial, para cumprir exigência do Ministério 

Público para que a Secretaria da Educação atenda a plena demanda, o que, 

efetivamente é dificultado por falta de espaços para novas construções. Há ações 

desenvolvidas desde 2009 para estabelecer parcerias e convênios com 

instituições/associações locais (igrejas, associações de bairro, sindicatos, etc.). 
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a. Escolas de Ensino Fundamental: 

 

Tabela11 - Quantidade de Escolas de Ensino Fundamental. Fonte: IBGE, 2012, disponível em 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=351060&idtema=117&search=sao-

paulo|carapicuiba|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012> acessado em 25/09/2014. 

 

b. Escolas de Educação Infantil (pré escola) 

 

Tabela12 -Quantidade de Escolas de Ensino Pré Escolar. Fonte: IBGE, 2012, disponível em 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=351060&idtema=117&search=sao-

paulo|carapicuiba|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012> atualizado em 2014, 

Secretaria municipal de Educação (Censo Escolar/2014), acessado em 25/09/2014. 
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4. Equipamentos públicos 

É possível perceber pelo mapa que a distribuição dos equipamentos públicos 

deixa lacunas em alguns pontos da cidade e insuficiente em todas as esferas. 
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Figura 3: Equipamentos públicos Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Urbano, 2010. 

Em 2012 foram instalados em várias praças públicas e espaços entre os 

cruzamentos de ruas e avenidas alguns aparelho de ginástica e parquinho para as 

crianças, conforme espaço disponível.  

Além da ampliação da rede de iluminação, coleta de lixo e ruas asfaltadas, 

iniciou também as obras do Projeto Municipal de Mobilidade Urbana – Novo Centro 

da qual fazem parte a construção do Terminal Rodoviário Municipal e Intermunicipal; 

o Corredor Oeste; o viaduto que ligará o centro comercial ao Sistema Viário do 

Parque da Lagoa que integram as obras do Corredor Metropolitano Itapevi – São 

Paulo (Butantã), abrangendo os municípios de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, 

Osasco e São Paulo (zona oeste).  
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DO DIAGNÓSTICO ÀS AÇÕES 

 

Ao perceber o ontem, o hoje e o amanhã,  

o ser humano percebe a consequência  

da sua ação sobre o mundo nas diferentes épocas históricas.  

Torna-se o sujeito da sua história e, por isso, responsável por ela.  

Faz hoje o que se tornou possível pelo ontem.  

Fará amanhã o que está semeando hoje.  

 

Paulo Freire. 

 

  

Figura 4 Atividades na E.M.E.I. Sítio do Pica Pau Amarelo. Carapicuíba, 2009. Arquivo da 

escola. 

A Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba à luz dos princípios 

Cidade Educadora desenvolveu ações em diferentes perspectivas e esferas de 

atuação como as articulações com projetos federais, estaduais e intersecretariais, 

por exemplo, a reestruturação dos espaços e tempos de atendimento ao público 

como direito de cidadania foi acompanhada de ações simultâneas como a criação da 

Central de Vagas, atribuição de aulas aos professores concursados por meio de 

critérios como contagem de tempo e títulos, assim como a contratação de novos 

professores por meio de inscrição e classificação usando os mesmos critérios dos 

professores concursados, exceto a forma de contratação temporária. Essas ações 

desencadearam um lento processo de retomada da credibilidade do serviço público – 

transparência, respeito aos direitos dos funcionários e aos cidadãos. 
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TECENDO E CONSTRUINDO A CIDADE QUE ACOLHE E EDUCA: 

SINGULARIDADES CARAPICUIBANAS  

Os projetos na Educação5 buscaram fortalecer os laços comunitários com 

ações que propiciaram a aproximação da comunidade e escola, como os que 

seguem: 

1. Escola Aberta  

Um Programa do Governo Federal, do Ministério da Educação (MEC), por 

meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

em parceria com a UNESCO, os Ministérios da Cultura, do Esporte e do Trabalho e 

Emprego, propõe o desenvolvimento de atividades de lazer, esporte, cultura, arte, 

informação, formação inicial para o trabalho, geração de renda, etc., para as 

comunidades do entorno escolar, nos finais de semana. 

No Município de Carapicuíba priorizou-se o foco na troca com as 

comunidades, visando a construção dos espaços identitários e a valorização das 

raízes culturais do lugar visando fortalecer escola como lócus destas ações, incluindo 

atividades de lazer. 

 As pessoas encontram na escola a chance de participar de atividades 

esportivas, de dança, de capoeira, de oficinas de artesanato e muitos outros, além de 

criar a oportunidade para a comunidade contribuir com o seu saber oferecendo 

cursos, oficinas, etc. 

2. Pedagogia Hospitalar 

É uma parceria estabelecida pela Prefeitura do Município de Carapicuíba com 

o Hospital Geral desde fevereiro de 2011, mantida pela Cruzada Bandeirante São 

Camilo – Organização Social de Saúde (O.S.S.). A Prefeitura mantém uma 

professora com especialização em Pedagogia Hospitalar, oferecendo apoio 

pedagógico às crianças de todo o Município durante o período de internação. 

Durante esse período são desenvolvidas atividades lúdico-pedagógicas, propiciando 

momentos de aprendizagem como a escrita, conversação, jogos como contação de 

                                                 
5 Os projetos citados se referem ao período de 2009 a 2012. 
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histórias e fantoches, entre outras, além do apoio às famílias. Atualmente o Hospital 

mantém uma brinquedoteca frequentada pelas crianças internadas, com 

acompanhamento da professora especializada em Pedagogia Hospitalar do quadro 

da Secretaria da Municipal de Educação, além de orientar os pais das crianças 

(acompanhantes) sobre o projeto e os conteúdos adaptados a cada faixa etária, 

conforme diretrizes do MEC. 

3. Segurança alimentar 

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei 

nº 11.346, de 15 de setembro de 2006), por Segurança Alimentar e Nutricional - SAN 

entende-se a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentável.  

Objetivo geral  

1. Construir compromissos para efetivar o direito humano à alimentação 

adequada e saudável 

2. Propor a construção do plano e política de segurança alimentar e 

nutricional sustentável 

Para a viabilização dos objetivos propostos, a Secretaria Municipal da 

Educação tomou a iniciativa de propor realização de projetos didáticos 

interdisciplinares como: 

3.1. Projeto horta escolar:  

A implementação da horta trouxe muitos benefícios, a escola passou a ser 

dinâmica, movimentada e atrativa para toda a comunidade escolar. 

Por meio desse Projeto os alunos aprenderam o que se pode cultivar e 

também o como e por que fazê-lo; produzir e consumir um alimento saudável, rico 

em vitaminas e sais minerais, usando apenas produtos orgânicos, sem agrotóxicos. 
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Além disso, levam para suas famílias este aprendizado que pode se tornar uma fonte 

de renda como economia solidária.  

Os alunos aprendem também a cuidar melhor do Meio Ambiente em que 

vivem, por meio dos cuidados com solo, ar, água e com o reaproveitamento de 

materiais orgânicos e inorgânicos. Enfim, eles praticam a Educação Ambiental e a 

Sustentabilidade, utilizando os recursos naturais, apenas o necessário para a 

sobrevivência, sem desperdício e lembrando que as novas gerações, também 

necessitarão destes recursos e que a Mãe Terra (Natureza), tem uma capacidade de 

suporte que se deve respeitar, para não serem vítimas de próprio egoísmo e 

omissão.  

Diante desses benefícios, percebe-se que, educar com a horta é um ato de 

Cidadania, pois por meio dela os alunos adquirem a noção de direitos e deveres, 

diante da vida e da natureza.   

3.2. Projeto de Nutrição:  

Projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria da Saúde representado 

por um Pediatra concursado que optou pelo trabalho de atendimento na Educação 

Infantil, modalidade Creche. No decorrer do seu trabalho observou a incidência de 

crianças abaixo do percentil definido pela Organização Mundial da Saúde que deu 

origem ao Projeto de Nutrição. 

Objetivo geral 

1. Reduzir as desigualdades em saúde e promover o desenvolvimento físico, 

sócio emocional; linguístico e cognitivo a primeira infância.  

2. Acompanhar prioritariamente as crianças de 6 meses a 3 anos que 

frequentam as Escolas Municipais de Educação Infantil-fase I (creche) 

diagnosticadas abaixo do percentil 15 (em peso e altura) para corte em 

DEP (Déficit em peso e em altura), buscando alcançar até 70% de 

recuperação desses alunos.  

3. Intervir com maior dinamismo e melhor sistematização para superar a 

associação entre deficiência nutricional e doença respiratória em crianças 

de Educação Infantil, fase I (creche) baseadas em: 
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a. Diagnósticos de saúde, buscando maior equilíbrio entre as ações 

individuais e coletivas; 

b. Propiciar maior integração entre o projeto pedagógico, projeto educativo 

e o de saúde, tanto no âmbito da Educação Infantil, fase I (creche) 

como no da família.  

As crianças frequentadoras da Educação Infantil, modalidade Creche tem 

acompanhamento multidisciplinar na escola tanto do Pediatra, Dr., Marcus Vinicius 

quanto da nutricionista da Diretoria de Alimentação Escolar e das especialistas da 

Diretoria Pedagógica. Além da equipe multidisciplinar, a equipe escolar (gestores, 

funcionários e as cozinheiras), também fará o acompanhamento. Para que as ações 

convirjam para os eixos norteadores comuns, estabelecemos os seguintes 

procedimentos: 

1. Atendimento médico com realização de exames complementares; 

2. Prescrição de suplementos vitamínicos; 

3. Orientação aos pais por meio de consultas individualizadas e/ou palestras; 

4. Visitas monitoradas às cozinhas das unidades com curso básico de 

culinária; 

5. Visitas domiciliares quando se fizer necessário. 

 

4. Mais Educação  

Garantir aos alunos com dificuldades de aprendizagens novos espaços, 

metodologias e procedimentos ampliando o período de permanência dos alunos na 

escola por mais 3 horas além do período regular 5 horas. 

Subsidiar o processo de desenvolvimento da aprendizagem, oferecendo 

atividades diversificadas e procedimentos diferenciados como as oficinas de arte e 

artesanato; musicalização; esportes; recreação, etc. 

5. Brasil Alfabetizado 

O Programa Brasil Alfabetizado criado em 2003 pelo Governo Federal, 

buscou convergir os esforços para acabar com o analfabetismo e garantir o direito 

Constitucional de acesso à educação a todos os cidadãos brasileiros. O objetivo do 
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Programa é inserir o aluno jovem e adulto no contexto da sociedade, valorizando sua 

cultura, seu conhecimento, suas habilidades para que busque e exerça o pleno 

direito à cidadania. 

No Município de Carapicuíba, segundo SEAD (Fundação Estadual Sistema 

de Análise de Dados) no ano 2013 havia 4, 36% de analfabetos, que declararam não 

serem capazes de ler e escrever um bilhete simples ou que apenas assinam o 

próprio nome, incluindo as que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram.  

Preocupado com esse quadro o Município aderiu ao Programa em 2009, e 

por meio da Secretaria de Educação, promoveu ações que viabilizaram o 

atendimento aos jovens e adultos analfabetos, em parceria com entidades, 

associações e igrejas que ofereceram os espaços transformados em salas de aula 

para que alunos pudessem estudar. São objetivos do Programa:  

1. Desenvolver práticas educativas que despertem o interesse e superem a 

lógica de mera reposição de conteúdos perdidos ao longo do tempo 

promovendo o direito de ler e escrever sua história, para favorecer a 

autonomia e a autoestima dos educandos. 

2. Estimular um processo de alfabetização que possibilite a construção de 

conhecimentos significativos para a compreensão e transformação da 

realidade social como leitura critica da realidade, apropriando-se da leitura, 

escrita, cálculo e ciências humanas. 

3. Oferecer a formação continuada de professores para garantir um espaço 

constante de discussão, de envolvimento e comprometimento com novos 

saberes, alternativas metodológicas e novas possibilidades de discussão 

com vistas à consolidação de uma identidade profissional específica para 

esses educadores.  

4. Desenvolver de forma integrada ações que visam ampliação do Programa 

Brasil Alfabetizado com parcerias intersecretariais e locais estratégicos em 

toda extensão do município, numa perspectiva cidadã, mobilizando os 

diversos setores organizados da sociedade a favor de uma educação 

libertadora.  

5. Promover a elevação da escolaridade, ampliando o repertorio dos jovens e 

adultos para inseri-los na sociedade. 
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6. Estimular a formação docente voltado para a Educação de Jovens e 

Adultos, devendo incluir, além das exigências formativas para todo e 

qualquer professor, aquelas relativas à complexidade diferenciadora desta 

modalidade de ensino como os Projetos Pedagógicos que consideram as 

características, as expectativas e a realidade dos educandos do Brasil 

Alfabetizado.  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina (Cora Coralina). 

O Projeto Político Pedagógico define intenções (finalidades, princípios, 

valores); desenvolve ações; decide formas de gestão.  

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, como um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente [...] É político no sentido de 

compromisso com a formação de cidadão para um determinado tipo de sociedade. 

Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características 

necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua 

intencionalidade.VEIGA, Ilma Passos Alencastro. ―Projeto político-pedagógico da 

escola: uma construção coletiva‖in VEIGA, I.P.A. (org.) Projeto político-

pedagógico da escola – uma construção possível. Campinas: Papirus Editora, 

1995 

F5.  F6.  

Figura 5 Plantio de mudas na Praça do Contorno, entrada de Carapicuíba/SP. Arquivo da 

E.M.E.F.Argeu da Silveira Bueno. 

Figura6 E.M.E.I. Sitio do Pica Pau Amarelo, 2009. Arquivo da Profª Josefa (diretora em 2009). 

Cio da Terra 
 
Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra 
Cio da terra propicia estação 
De fecundar o chão. 

Chico Buarque e Milton Nascimento 
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A construção coletiva de um Projeto Político Pedagógico busca a 

democratização do saber e uma maneira de superar a imposição de um projeto que 

pressupõe outra concepção de mundo e de relações sociais. A possibilidade do 

projeto se concretizar é se houver a participação da comunidade escolar (pais, 

alunos, professores, funcionários, colaboradores, etc.) e atender às suas 

necessidades.  

Segundo Veiga (1995), as dificuldades se referem, sobretudo, as mudanças 

conceituais diante das quais o professor tem dificuldade de acompanhar o que 

agrava o confronto entre o pensar e o agir; revisar e revisitar princípios, teorias, 

categorias e conceitos. Para que haja superação desses momentos é fundamental a 

apropriação do conhecimento que possibilita rever posturas ou compreender outras 

referências teóricas. 

No plano da ação, segundo João Barroso (1992): 

O projecto não é um plano de ação. Por isso é necessário que o projecto de escola 

seja traduzido em planos operacionais, em princípio anuais, que concretizemos 

objetivos e as estratégias do projecto[...] constituídos de projectos de menor 

dimensão (individuais ou de grupo) [...] preservando a coerência do funcionamento 

global da escola. ‖(p.42) equilíbrio entre a dimensão simbólica, a intenção, a 

concretização e o tempo de reflexão que é inerente ao projeto para que não fique 

defasado da realidade que o originou e nem se cristalize. BARROSO, João. Fazer 

da escola em projeto. In. Canário Rui (org.) O projeto de escola. Lisboa: Educa, 

1992.  

As discussões acerca da importância do Projeto Político Pedagógico 

resultaram em ações convergindo para princípios eixos norteadores que, em alguns 

casos tornaram-se constitutivos dos Projetos Políticos Pedagógicos de todas as 

escolas da Rede Municipal, como por exemplo, Inclusão, Relações Étnico Raciais, 

Vivências educativas. 

Inclusão  

Sob a óptica da Educação com qualidade e para todos, vislumbra-se a 

construção do processo de inclusão com embasamentos teóricos e 

consequentemente refletidos na práxis docente e humana. Formando assim, um eixo 
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central na qualidade de ensino e o fio condutor na diversidade e na igualdade. 

Segundo Maria Teresa Mantoan6 

A meta da inclusão escolar é transformar as escolas, de modo que se tornem 
espaços de formação e de ensino de qualidade para todos os alunos. A proposta 
inclusiva nas escolas é ampla e abrangente, atendo-se às peculiaridades de cada 
aluno. A inclusão implica mudança de paradigma, de conceitos e posições, que 
fogem às regras tradicionais do jogo educacional, ainda fortemente calcadas na 
linearidade do pensamento, no primado do racional e da instrução, na transmissão 
dos conteúdos curriculares, na seriação dos níveis de ensino. 
Para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas, ou seja, abertas à 
diversidade, há que se reverter o modo de pensar, e de fazer educação nas salas 
de aula, de planejar e de avaliar o ensino e de formar e aperfeiçoar o professor, 
especialmente os que atuam no Ensino Fundamental. Entre outras inovações, a 
inclusão implica também outra fusão, a do ensino regular com o especial e em 
opções alternativas/aumentativas da qualidade de ensino para os aprendizes em 
geral. (MANTOAN: 2000).  

A educação inclusiva envolve situações de desafios constantemente e o 

processo de inclusão exige reflexão e pesquisas, fazendo com que nossas ações 

sejam avaliadas a cada dia, a cada ação executada, a todo o momento, exigindo 

sempre uma ressignificação da prática. A educação inclusiva baseada na Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC busca: 

1. Fortalecer o processo de inclusão educacional na rede Municipal de 

ensino, promovendo ações que viabilizem as determinações legais como o 

Decreto 6.571, de 17 de Setembro de 2008. 

2. Possibilitar vivências que propiciem aos docentes reflexões sobre a busca 

de potencialidades e valorização humana, como a realização do Fórum de 

Educação na perspectiva inclusiva. 

3. Ampliar a formação docente e oferecer subsídios teóricos para refletir 

sobre atuação dos profissionais no que tange à estruturação dos sistemas 

educativos e à construção de práticas pedagógicas que atendam à 

diversidade. 

4. Criar espaços de encontros para reflexões sobre temas fundamentais 

relacionados à discussão da educação como um direito Humano. 

5. Ampliar a instalação de Salas Multifuncionais para A.E.E. (Atendimento 

Educacional Especializado): 
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a. As salas de apoio e recurso à inclusão escolar assumem um caráter 

complementar e/ou suplementar, transitório, obedecendo a critérios de 

acompanhamento e frequência, tanto dos participantes quanto da 

equipe técnica da Secretaria de Educação de Carapicuíba.  

b. Operacionalizar um dos eixos do Plano de Governo – a inclusão social - 

fundamental no processo de atendimento às necessidades da 

população e reorganização da sociedade, trabalhando para a 

implementação e implantação de uma política que garanta o acesso e 

permanência com qualidade de educação aos alunos atendidos por este 

município.  

6. Fortalecer os espaços de discussão e reflexões sobre as práticas 

educacionais inclusivas como a realização da Jornada Inclusiva com 

atividades intersecretariais. 

Vivências educativas – nas férias também se aprende. 

Durante o período de recesso escolar (período de descanso dos professores) 

as famílias das crianças da Educação Infantil, modalidade Creche ficam sem local 

para deixar as crianças. Durante o período de trabalho as mães não têm onde deixar 

as crianças e se veem privadas de um local adequado para deixá-las. No Município 

de Carapicuíba a Creche é considerada como serviço público e, portanto, funciona 

durante esse período. No entanto, por ser um período de recesso dos profissionais 

da educação e na premência de se atender aos reclamos das mães, criou-se o 

projeto Cantinho Lúdico: 

1. Proporcionar às crianças de educação infantil fases iniciais (de 6 meses a 

3 anos e 11 meses de idade) vivências lúdicas diversificadas. 

2. Possibilitar o atendimento escolar durante o recesso dos educadores, 

evitando que o desenvolvimento sócio-afetivo e cognitivo sofra solução 

de continuidade. 

3. Fortalecer o vínculo da escola com a comunidade escolar ao mesmo 

tempo em que torna prazeroso para as crianças o espaço escolar, 

evitando-se que fiquem à mercê dos cuidados de menores na ausência 

dos pais.  
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Figura 7 Fórum Municipal de Educação na Perspectiva Inclusiva, 2011. Lucas da EMEI Emilia L. 

de Figueiredo e Daniel Rodrigo Ferreira da Silva da Associação dos Pintores com aboca e os pés. 

História da África e Cultura Afro-Brasileira – Lei Nº 10.639/2003 

―Tudo é considerado impossível até acontecer‖.  

Nelson Mandela 

A Lei Nº 10.639 promulgada em 

9 de janeiro de 2003, que institui a 

obrigatoriedade do ensino de História 

da África e da Cultura Afro-brasileira foi 

criada no intuito de fazer uma política 

reparadora na educação brasileira que 

sempre preconizou a educação de 

matriz europeia. Sabemos que muitas 

ações pedagógicas, desde a 

promulgação da Lei, têm sido feitas 

nas unidades escolares em todo o Território Nacional. Todavia, essas ações ainda 

estão esparsas. Neste sentido, promovemos ações e que possam possibilitar 

momentos de reflexão com maior profundidade sobre a aplicação desta Lei e 

divulgar os trabalhos desenvolvidos nas escolas compartilhando-os com a população 

do Município, conforme Lei n° 10.639/2003. 

A implementação da Lei 10.639/2003 gerou projetos como ―Retrato em 

Branco & Preto‖; ―A Cor da Cidadania‖ com foco em ―Espaços identitários – culturas 

carapicuíbanas‖, buscando:  

1. Ressignificar as práticas escolares em torno das relações étnico-raciais e a 

importância da pesquisa na formação de professores.  

 

Figura 8 Nelson Mandela (1918-2013). 
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2. Fortalecer a luta por uma sociedade igualitária, revisar criticamente os 

conteúdos ensinados na busca de novos horizontes, para além do 

eurocentrismo, fortalecer o aprendizado de valores pluriculturais, 

contribuindo para a cultura da tolerância, fortificada no respeito ao outro e 

na aceitação das diferenças. 

3. Discutir as relações raciais dentro do espaço escolar, considerando-as um 

reflexo das desigualdades sociais na sociedade brasileira e situando a 

cidade de Carapicuíba, muitas vezes disfarçada por um discurso de 

democracia racial, desconstruindo-o ao mesmo tempo em que busca 

formas de superação de exclusão presentes no cotidiano escolar, 

transformando-o em um espaço por excelência para a formação de cada 

sujeito. 

4. Compreender a História e a Cultura Africana e a Afro-brasileira 

fundamentada nas novas pesquisas historiográficas que contemplam as 

tradições orais e a cultura dos povos negros e repensar nossas práticas 

escolares, buscando a construção de um saber crítico que promova e 

reconheça as culturas africanas e afro-brasileiras.  

5. Apresentar as experiências e as expressões artísticas com raízes na 

cultura africana e Afro-brasileira e divulgar as produções que valorizam a 

pintura, a música, o teatro, a literatura, refletindo sobre as práticas 

pedagógicas e as possibilidades e limitações encontradas na aplicação da 

lei 10.639/03. 

6. Repensar os diversos significados sociais, biológicos, estéticos e políticos, 

historicamente construídos do corpo negro, ressignificando-os enquanto 

sujeitos históricos.  

7. Valorizar a tradição oral africana, retomando-a no espaço escolar e 

propondo atividades que envolvam a prática da oralidade nos diversos 

campos do conhecimento. Para os povos africanos negros  a oralidade 

ganha um lugar de destaque nas  suas produções culturais (griots). 
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F9  F10  

Figura 9 Ketlyn Aparecida Pereira da Silva, aluna da E.M.E.F. Noemy da Silveira Rudolfer. 

Projeto “A cor da cidadania”/2011. 

Figura 10 Cartaz elaborado pelos alunos da E.M.E.I. Senninha, na exposição do Mês da 

Consciência Negra, no Pólo E.M.E.F. ProfªNoemy Silveira Rudolfer.  
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P AR T E  2  

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

2.1.1. INTRODUÇÃO 

“Não há como formar sujeitos, se o professor não é ele 

próprio, sujeito. Não há como „conquistar‟ os alunos 

para uma posição crítica diante do conhecimento se o 

professor não tem essa mesma postura”  

Paulo Freire. 

As pesquisas recentes sobre a importância da educação, responsabilidade 

das diferentes esferas da sociedade, atribuem às escolas o papel fundamental na 

construção do conhecimento, pois são nesses espaços que se viabilizam as 

especificidades da educação escolar, possibilitando aos alunos acesso e apropriação 

dos conhecimentos acumulados pela humanidade. Estão envolvidos nesse processo, 

tanto os alunos e professores quanto a equipe escolar e os pais, além da 

comunidade local. É por meio do esforço conjunto que se torna possível a apreensão 

da realidade, sua leitura e releitura, para enfim, a produção de novos conhecimentos. 

Assim, a produção de conhecimentos está fundada principalmente nos 

processos de investigação que promovem a superação do senso comum e a 

apropriação dos procedimentos de pesquisa cuja sistematização contribui para a 

elaboração de novos estudos. Dessa forma, ganham relevância os processos de 

ensino e aprendizagem porque requerem da escola e de seus profissionais clareza 

quanto aos fins da educação, os pressupostos teóricos e os conteúdos específicos 

para sua viabilização. São realidades multifacetadas movidas por conflitos de origens 

diversas, mas que buscam na educação escolar as chances para superar sua 

condição ao mesmo tempo em que também a escola busca proporcionar aos alunos 

competências que lhes possibilitem intervir e participar nas transformações da 

realidade em que se inserem.  

2.1.2. CURRÍCULO: CONHECIMENTO, CULTURA E PODER. 

O que é uma Teoria do Currículo? Quando se pode dizer que se tem uma 

―Teoria do Currículo‖? Onde começa e como se desenvolve a história das teorias do 
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Currículo? O que distingue uma ―Teoria do Currículo‖ da teoria educacional mais 

ampla? Quais são as principais teorias do Currículo? O que distingue as teorias 

tradicionais das teorias críticas do Currículo? E o que distingue as teorias críticas do 

Currículo das teorias pós-criticas? 

Já ouviu expressões do tipo ―não era assim antigamente‖ ou ―não se faz mais 

escolas como antes‖ ou ainda ―Meus Deus, o que mais falta descobrir?‖. 

Nas últimas décadas do século XX os estudos sobre Currículo avançaram 

impulsionados por questões suscitadas no dia a dia das salas de aula e diante da 

incredulidade das gerações docentes de meados do século XX. As aceleradas 

mudanças que envolvem as populações de todo o mundo em diferentes dimensões 

da vida nos colocaram face aos questionamentos em relação ao conhecimento. 

Os estudos sobre Currículo ampliaram as pesquisas e as reflexões sobre a 

teoria do Currículo, da sistematização das práticas fundamentadas nessas teorias e 

a finalidade dessas ações em relação à sociedade e à formação e desenvolvimento 

dos seres humanos. 

Pesquisas realizadas no final do século XX situam os estudos sobre Currículo 

na perspectiva cultural e resgatam a importância das investigações inerentes às 

práticas pedagógicas, isto é, o educador age e busca respostas, ao mesmo tempo 

em que investiga as razões da boa aula ou do fracasso, experimenta as hipóteses 

que levanta entre uma aula e outra. Na necessidade de dar respostas imediatas aos 

problemas de velocidade e sobrecarga cotidiana do seu trabalho, mal consegue 

repensar suas ações, registrar e sistematizá-las para refletir sobre as hipóteses e as 

mudanças que introduziu no seu plano de aula. São aspectos importantes, pois 

constituem saberes singulares que nascem de experiências semelhantes e resultam 

em experiências plurais. Compreendê-los significa avançar no processo das 

investigações didáticas e contribuir para melhorar as práticas pedagógicas fundadas 

em teorias que respondam aos desafios colocados para o 3º milênio à sobrevivência 

e desenvolvimento da condição humana. 

Para a discussão e elaboração do documento curricular preliminar 

retomaremos as ações desenvolvidas no Programa de Formação Continuada de 

Professores da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba/SP no decorrer de 2009 a 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 48 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

2011. As experiências decorrentes das discussões, estudos e pesquisas 

desenvolvidos pelos professores integrantes do Grupo de Estudos Curriculares 

(GEC) no processo de elaboração do Plano Curricular e os encontros de Formação 

Continuada com foco e Currículo (2012 e 2013) subsidiaram práticas pedagógicas 

inovadoras, possibilitando compreender melhor as concepções que permeiam o 

Projeto Político Pedagógico das escolas da Rede. Além disso, propiciaram uma 

experiência singular de reflexão dessas ações e o processo de apropriação na 

prática pedagógica cotidiana, isto é, reflexão sobre a prática e a implantação de um 

Projeto de Educação da Cidade de Carapicuíba/SP. 

Currículo – trajetória histórica  

As profundas transformações pelas quais passam as sociedades atuais 

suscitarão mudanças típicas de uma forma de pensar e conceber a vida 

absolutamente nova. Se o desenvolvimento humano é resultante dessas 

transformações, o lugar da educação e da escola merece atenção redobrada e 

urgente, pois é o lugar privilegiado onde se aprende a aprimorar o processo de 

humanização. Afinal desse processo dependerá a sobrevivência da espécie humana. 

O que é o processo de humanização? 

Na Antropologia, humanizar é o processo pelo qual todo ser humano passa para 
se apropriar das formas humanas de comunicação, para adquirir e desenvolver os 
sistemas simbólicos, para aprender a utilizar os instrumentos culturais necessários 
para as práticas mais comuns da vida cotidiana até para a invenção de novos 
instrumentos, para se apropriar do conhecimento historicamente construído e das 
técnicas para a criação nas artes e criação nas ciências. Processo de 
humanização implica, igualmente, em desenvolver os movimentos do corpo para a 
realização de ações complexas como as necessárias para a preservação da 
saúde, para as práticas culturais, para realizar os vários sistemas de registro, como 
o desenho e a escrita. Fonte: LIMA, Elvira Souza. Indagações sobre Currículo: 
Currículo e desenvolvimento humano. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Básica, 2008, página 18.

7
 

Os estudos sobre Currículo vêm desde Comenius (Jan Amos Komenský) no 

século XVII, com a publicação da Didática Magna8, mas o termo específico tem 

origem como campo especializado nos EUA, no contexto das preocupações com a 

                                                 
7BEAUCHANP, Jeane ET alii (org.).Indagações sobre currículo. Brasília: MEC/SEB, 2008. Material produzido 

pela diretoria de Concepção e Orientações Curriculares para Educação Básica e distribuído pelo MEC/SEB, 2008. 
8Comenius propôs uma educação realista e permanente; utilização de um método pedagógico rápido, econômico e 

sem fadiga; ensinamento a partir de experiências quotidianas; Conhecimento de todas as ciências e de todas as 

artes; ensino unificado.(Disponível em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Comenius  Acessado em 15/10/09). 
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extensão da educação escolar à população, num acelerado processo de 

industrialização e urbanização além da preocupação com a identidade nacional. 

O que é uma teoria? 

Segundo Tomaz Tadeu 9 , teoria pressupõe ―descoberta‖ do ―real‖, uma 

correspondência entre a ―teoria‖ e a ―realidade‖. Ela é uma representação, uma 

imagem, um reflexo, um signo de uma realidade que – cronologicamente, 

ontologicamente10 – a precede. ―descobre‖, desvela a realidade (que é preexistente). 

Em diferentes momentos e em diferentes teorias, o Currículo tem sido 

definido pelas teorias de acordo com as finalidades da educação na organização das 

sociedades. 

Teorias tradicionais, representada por BOBBITT (1918), ―The curriculum‖, 

definem o funcionamento da escola como uma empresa, especificando e medindo os 

resultados a obter, buscando eficiência baseada numa administração científica. 

à metáfora da escola como uma fábrica e do Currículo como processo de 
produção, em que as crianças eram vistas como ‗matérias primas‘ e os professores 
como controladores do processo de produção, assegurando que os ‗produtos‘ 
eram construídos de acordo com as especificações meticulosamente traçadas e 
com o mínimo de desperdício, como também permite ainda compreender 
verdadeira raiz de muitas das teorias e práticas curriculares que se foram impondo 
como hegemônicas ao longo de todo o século XX e que provavelmente se 
encontram mais poderosas do que outrora [...] que não seja o da assunção dos 
modelos do mercado. Busca-se ―nova identidade nacional ‗Americana‘. (Bobbitt 
apud Tadeu, 2005,p. 22). 

Opondo-se a esse posicionamento, as teorias críticas do Currículo 

questionam as produções e impulsionam as pesquisas: Quais questões a ―teoria do 

Currículo‖ ou um discurso curricular buscam responder? Qual conhecimento deve ser 

ensinado? 

                                                 
9SILVA, Tomaz Tadeu da.  Documentos de identidade. Belo Horizonte, Autêntica, 2005. Tomaz Tadeu da Silva é 

doutor em educação pela Universidade de Stanford, Estados Unidos. Atualmente é professor colaborador do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenador, 

juntamente com a Professora Sandra Corazza, de um grupo de estudo denominado DIF - Grupo de Currículo de 

Porto Alegre. Autor de vários livros na área de Currículo. Entre os mais recentes: Identidade e diferença. A 

perspectiva dos Estudos Culturais (Vozes); Pedagogia dos monstros; Documentos de Identidade; O currículo 

como fetiche (Autêntica). 

4 Ontológico: parte da filosofia que trata do ser enquanto ser. Do ser concebido como tendo uma natureza comum 

que é inerente a todos e a cada um dos seres. 
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As Teorias desenvolvem critérios de seleção que justificam a resposta que 

dará àquela questão, então, o Currículo é sempre o resultado de uma seleção a 

partir de um universo mais amplo de conhecimento e saberes, seleciona-se aquela 

parte que vai constituir o Currículo. Porém, a discussão gira em torno de que tipo de 

conhecimento e a partir de que tipo de pessoas e sociedades ideais se quer. 

Para os teóricos da tendência crítica, o conhecimento que se constitui é o que 

somos e o que nos tornamos, portanto, é a nossa identidade. A essa centralidade da 

questão, acrescenta-se o Currículo como poder que seleciona, privilegia 

determinados conhecimentos e destaca uma identidade. Observe o quadro 

comparativo a seguir (Tadeu, 2005): 

Teorias tradicionais Teorias críticas 

Status quo é a referência – aceitação, 

ajuste, adaptação. 

Desconfiam do status quo – 

desigualdade e injustiça; questionamento 

e transformação 

Organização e elaboração do Currículo: 

atividade técnica 

Compreender o que o Currículo faz: 

atividade teórica, conceitual 

Currículo: teorias neutras, científicas, 

desinteressantes; O quê: já está dado, 

manter o status quo, saberes 

dominantes. 

Como? Organização 

Currículo: relações de poder. 

Por que, mais do que O quê. 

Conceitos: Dirigem nossa atenção, 

organizam e estruturam nossa forma de 

ver a ―realidade‖. 

Conceitos: Conexões entre saber, 

identidade e poder. 

Essas mudanças ocorreram no contexto mais amplo de grandes 

transformações sociais que envolveram diferentes dimensões das sociedades no 

século XX que marcaram profundamente o modo de vida das populações do mundo 

inteiro: Independência das antigas colônias europeias: protestos estudantis na 

França e outros países; movimento dos direitos civis nos EUA; contracultura; 

protestos contra a guerra do Vietnã; movimento feminista; luta contra a ditadura; 

liberação sexual. 
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Em meados do século XX, em consonância com as transformações desse 

período, surgiram os questionamentos sobre o pensamento e a estrutura educacional 

tradicional, dentre eles, o educador Paulo Freire (1970)11. 

O conhecimento da forma tradicional passou a ser questionado e o seu lugar 

repensado a partir das novas pesquisas – quais são os saberes que a criança já 

traz? Quais são os saberes necessários e / ou importantes para serem ensinados na 

escola? Quais são os referenciais e os critérios que definirão o que é importante? 

Portanto, um Currículo democrático que visa à humanização de todos deve 

ser desenhado por todos, principalmente com a participação da população que, 

frequentemente, é excluída dessas discussões: 

A humanização se refere, assim, ao desenvolvimento da cultural pelo qual, passa 
a espécie.[...] é função do momento histórico pelo qual passa a humanidade e do 
quanto cada País participa do acervo da cultura, tecnologia, ciências e bens 
disponíveis a um momento dado. Dentro de um mesmo país, a participação é 
definida também em termos de classes sociais, etnias, gênero e diversidade 
biologia. Fonte: LIMA, Elvira Souza. Indagações sobre Currículo: Currículo e 
desenvolvimento humano. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2008, página 18.

12
 

 

Investigações didáticas e a reflexão sobre a prática. 

No final do século XX, as mudanças desencadeadas pelas transformações 

tecnológicas e a velocidade das informações envolveram diferentes áreas do 

conhecimento num processo amplo e profundo de reflexões sobre que tipo de 

conhecimento será necessário para a vida no século XXI. Mais do que isso, as 

pesquisas avançaram também em como é que os alunos aprendem para melhorar o 

como ensinar. 

Atentos a esse movimento, a Secretaria Municipal de Educação de 

Carapicuíba ousou desenvolver em suas escolas um projeto curricular fundamentado 

em teorias interacionistas de Currículo, buscando reinventar a identidade de Rede 

                                                 
11 1970: Freire, A pedagogia do oprimido Althusser, A ideologia e os aparelhos ideológicos de estado; Bourdieu e 

Passeron, A reprodução 1971: Baudelot e Establet, A escola capitalista na França; B. Bernstein, Class, codes and 

control; M. Young, Knowledgeandcontrol. 1976: Bowles e Gintis, Schooling in Capitalist America; Pinar e 

Grumet, Toward a poor curriculum. 1979: Michael Apple, Ideologia e Currículo (TADEU, 2005) 
6 BEAUCHAMP, 2008. Idem. 
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Municipal de Ensino propondo a elaboração de um Projeto Político Pedagógico que 

valorizasse a realidade e a cultura local, além de estimular o prazer de aprender. 

Nessa perspectiva, o Plano Curricular foi organizado em consonância com os 

princípios norteadores do Projeto de Educação do Município, compreendendo os 

espaços educativos como formadores da identidade ativa e solidária por meio da 

convivência, fundada em valores essenciais à coexistência enquanto seres humanos 

ao mesmo tempo em que busca, no espaço escolar, o desenvolvimento das 

potencialidades, da reflexão, enfim, aprendizagens necessárias para atuar em uma 

sociedade em constante transformação. 

Nesse processo, realizou-se uma avaliação diagnóstica inicial no decorrer de 

2009 a 2011 para subsidiar a elaboração do Plano Curricular. Em seguida, a partir da 

concepção de Currículo como conhecimento essencial, buscou-se repensar as 

estruturas do sistema; retomar conceitos norteadores - conhecimento, abordagem 

metodológica e avaliação-; reorganizar as disciplinas em áreas do conhecimento o 

que determinou a seleção e distribuição dos conteúdos o que demandou a 

reorganização dos tempos e espaços escolares. 

A construção de um Projeto desse porte envolveu a seleção de 

conhecimentos e valores que fundamentam a formação de crianças, jovens e adultos 

no momento histórico da escolha de que humanidade se quer ao mesmo tempo em 

que se mantêm as características que identificam o perfil do sistema de ensino e que 

lhe possibilite ressignificar e recriar a identidade das escolas públicas na cidade de 

Carapicuíba. Buscou-se construir um Currículo que pudesse dialogar com as 

experiências anteriores ao mesmo tempo em que estimulasse a interação para 

possibilitar a emergência do novo. 

O que é a reflexão sobre a prática? Em fins da década de 1990 desde que a 

reflexão sobre a prática ganhou visibilidade entre os temas de pesquisa em Didática, 

Formação de Professores e Formação Continuada, vários autores se voltaram para 

essa área, contribuindo com novos conhecimentos sobre o tema.13 

                                                 
13GARRIDO, E.; PIMENTA, S. G.– MOURA, M. O. de. “A pesquisa colaborativa na escola como abordagem 

facilitadora para o desenvolvimento da profissão do professor” In: MARIN, A. J. (org.). Educação Continuada. 

Campinas – SP: Papirus, 2000: 89-112. GERALDI, C. G.; FIORENTINI, D.& PEREIRA, E. M. (Orgs). 

Cartografias do trabalho docente: Professor(a) Pesquisador(a). Campinas: Mercado de Letras & ALB, 2003. 
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No campo da pesquisa didática, Ana Sílvia Moço Aparício, da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul (USCS, Brasil) indica que “os registros de sala de aula, 

tais como os relatos reflexivos, também são considerados objetos e dados de análise essenciais”
14 

para esse trabalho. Esse procedimento inicialmente utilizado por matemáticos 

franceses em busca de melhor maneira de se ensinar, conta atualmente com 

pesquisadores de outras áreas e nacionalidades, como a pesquisadora Delia Lerner 

(Argentina), sobre formação de professores alfabetizadores.  

A importância desse procedimento reside no fato de que desloca o foco da 

pesquisa para as práticas em sala de aula: 

É necessário realizar investigações didáticas que permitam estudar e validar as 
situações de aprendizagem que propomos, aperfeiçoar as intervenções de ensino, 
apresentar problemas novos que só se fazem presentes na sala de aula. LERNER, 
2002:43

15
 

As investigações didáticas propiciam aos professores levantarem hipóteses 

acerca do que acontece na sala de aula, situando os problemas na dinâmica do 

espaço que o originou. Ao mesmo tempo, possibilita observação e acompanhamento 

direto no próprio processo da prática.  

O que isso significa? Na medida em que o professor observa, investiga a sua 

própria prática e, delas retira elementos fundamentais para análise e reflexão. Por 

exemplo, quando uma atividade planejada para uma turma de alunos não se realiza 

conforme suas expectativas, na turma seguinte ou na outra aula, o professor já 

introduz mudanças. De uma sala para a outra ou de um dia para outro, o que 

ocasionou essas mudanças? 

Se houvesse tempo suficiente e o professor pudesse resgatar a trajetória 

dessas ações e as sistematizasse, poderia perceber que a decisão tomada teria uma 

explicação lógica a partir do(s) objetivo(s) proposto(s). No entanto, face à correria do 

dia a dia, cansaço pela sobrecarga de trabalho e o estresse da vida moderna, esses 

momentos são raros. Porém, são valiosos. 

                                                 
14APARICIO, Ana Sílvia Moço.  A Formação Do Professor Alfabetizador: Um Estudo Sobre O Programa Bolsa 

Alfabetização Do Governo Do Estado de São Paulo - Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS – 

Brasil. Disponível em 

http://www.catedraunescovenezuela.org/vcongreso/programa/programadef/program_def_archivos/Resumenes%2

0Virtuales/ana%20silva%20moco%20virtual.docAcessado em 15/11/09, p. 7. 
15LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. Idem, p. 

8. 
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2.1.3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Desde os anos 60, as pesquisas e estudos sobre a formação de professores 

no Brasil vêm apontando a falta de habilidades e competências do professor para 

investigar a própria prática. Tais elementos tornam-se necessários, especialmente 

durante o processo de democratização do acesso à escola e a consequente entrada 

no sistema de crianças e jovens oriundos das camadas populares. Concretizada 

essa etapa, a permanência na escola e o incremento da qualidade do ensino devem 

agora ser assegurados, o que faz com que a prática pedagógica se depare 

crescentemente com desafios mais complexos, exigindo também o desenvolvimento 

de diversas competências e habilidades para ensinar, refletir e continuar aprendendo 

com sua própria práxis. 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 refere-se à pesquisa enquanto inerente 

às diferentes modalidades de ensino, mas a enfatiza como primordial no ensino 

superior e especificamente na área de formação de professores e demais 

licenciaturas, considerada como finalidade.  

No entanto, na maioria dos cursos de formação de professores, apesar da 

importância de se formar um profissional que reflita na e sobre a ação para poder 

tomar decisões, fica relegada a um segundo plano. Um forte componente de reflexão 

é imprescindível, pois quanto mais nos defrontamos com tarefas complexas, mais é 

preciso avaliar a pertinência de tal ou qual método, combinar vários, e até mesmo 

inventá-los para fazer frente à singularidade da situação.  

Concordamos com Schön (1992) ao afirmar que, para formar o profissional 

reflexivo precisamos superar a formação baseada no modelo da ciência aplicada, 

que não dá conta da complexidade e imprevisibilidade da prática pedagógica, para 

implantarmos um modelo de formação baseada na prática reflexiva. Isso significa 

que não se trata de conhecermos primeiro a teoria para posteriormente aplicá-la aos 

problemas da prática, mas sim, com o auxílio da teoria, dos conhecimentos 

científicos, problematizarmos as experiências para buscar a raiz, colocando os 

problemas de uma nova forma. Criar não apenas formas de resolver os problemas 

da prática, mas de compreendê-los para mudar a prática, pois formar para a prática 

reflexiva significa, sobretudo, tornar a reflexão uma rotina da vida cotidiana - o hábito 

de duvidar, de se espantar, de perguntar, de ler, de anotar algumas questões, de 
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debater, de refletir em voz alta, dentre outros, a levantar hipóteses, a seguir 

intuições, a enfrentar contradições, enfim, aprender a operar e mesmo brincar com 

as ideias. 

Para tanto, nos cursos de formação inicial busca-se trabalhar competências 

educadoras e fortalecer compromissos para que desenvolvam conhecimentos e habi-

lidades, atitudes e valores, possibilitando a construção de saberes - fazeres docentes 

a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no 

cotidiano. Dessa forma, atuar como educadores pesquisadores, "capazes de investigar a 

própria atividade para, a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, 

num processo contínuo de construção de suas identidades como professores." (PIMENTA, 

1999:18). 

O processo de ensaio-e-erro, de buscar, levantar hipótese, testar 
hipótese, e aproximar-se de uma resposta, investigar, é aquele 
saber intuitivo da prática tão importante e que a teoria tecnicista de 
formação de professores ignora. Ignora que existe um saber fazer 
latente, que o professor vai aperfeiçoando, vai desenvolvendo, vai 
criando. (SANTORO, 2003). 

Para tanto, indicamos duas perspectivas fundamentais: a pesquisa na 

formação de professores e a formação continuada baseada em princípios e diretrizes 

norteadores de um Currículo que busque, acima de tudo, contribuir na superação das 

desigualdades, do fracasso escolar e possibilite educação de qualidade para todos. 

Pesquisa e a Formação de Professores 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no capítulo referente à Educação 

Superior, a pesquisa aparece enquanto finalidade no Art. 43 - Inciso III - incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia, da criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive. Na prática, isso significa possibilitar 

a reflexão sobre a prática que, desenvolvida de modo específico, criando uma 

―comunidade crítica de professores‖, alimentados por saberes acadêmicos ou 

profissionais, aguçados pelo olhar investigativo e vinculados a outros saberes - 

―teorizar a experiência‖ - possibilita a formação de professores inconformados com o 

aluno que está em dificuldades. Esses profissionais percebem que o trabalho de um 

ano inteiro não resulta em avanços significativos e, pelo seu inconformismo 

batalham, tentam outras maneiras de fazer, buscam alternativas. Vozes ausentes na 
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literatura científica sobre o ensino, esses professores que não têm tempo para 

registrar o processo de investigação, de mudanças, enfim, de pesquisa, são os que, 

de fato, produzem novos conhecimentos. (Zeichner, 1993) 

Para que a prática reflexiva possa se enraizar, contribuindo para a 

compreensão dos fenômenos educativos, para garantir certas condições no 

ambiente de trabalho escolar e nas relações entre o grupo de formadores de 

educadores e de professores, fortalecendo ações conjuntas, projetos coletivos, 

capazes de modificar os contextos escolares, criando uma ―comunidade crítica de 

professores‖, alimentados por saberes acadêmicos ou profissionais construídos por 

outros pesquisadores ou profissionais experientes.  

É importante, como nos ensina Giroux (1997) desvelar como as escolas 

reproduzem a lógica do capital através das formas materiais e ideológicas do 

privilégio e da dominação que estruturam as vidas de estudantes de diversas 

classes, gêneros e etnias. É fundamental resistir ao conhecimento escolar que 

privilegia o discurso da cultura dominante por meio de um processo seletivo de 

ênfases e exclusões. Com a reflexão proporcionada pelo relato, cria-se a 

oportunidade de apropriar-se da história, na expressão de Giroux, ―desgarrar-se do 

passado‖ e ―libertar a memória‖ o que representa a esperança, o ―sonho utópico de 

ser mais, ser inteiro‖ e mudar o curso da História - um horizonte alternativo de 

possibilidades humanas. 

2.1.4. ENSINO E APRENDIZAGEM 

Por que aprendemos? O que ensinamos? Os seus conhecimentos para lidar 

com o seu dia a dia foram ensinados na escola? Há alguma situação que você tenha 

resolvido utilizando conhecimentos aprendidos na escola?  

O conhecimento escolar é considerado por muitos alunos como informação 

inútil o que revela a separação entre o que é o conhecimento para a escola e para o 

aluno. Indica também que há diferentes conhecimentos e diversas maneiras de 

apropriação. Que tipo de conhecimento ensinamos aos nossos alunos? Esses 

conhecimentos contribuem para a formação da pessoa e melhoram as interações 

sociais? Que conteúdos de sua disciplina são significativos para seus alunos? 
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Nesse contexto se colocam as questões do ensino e da aprendizagem em 

novos espaços, como a escola, sala de aula e no convívio social (espaços culturais e 

identitários), novos tempos com velocidades e ações múltiplas propiciadas pelas 

mídias e as tecnologias, exigindo metodologias de ensino que atendam às novas 

necessidades. 

Retomando o conceito de conhecimento significativo (o aluno constrói o 

conhecimento por meio de conteúdos que tenham um significado pessoal), como 

você trabalha os conteúdos obrigatórios da sua disciplina de modo a facilitar a 

compreensão do aluno? Como transformar o papel do professor em facilitador na 

construção de conhecimentos? 

A sala de aula é um espaço por excelência de produção de significados e por 

isso que é tão importante o estudo do processo de ensino e aprendizagem em sua 

multidimensionalidade, articulando-as. A dimensão humana na relação interpessoal é 

o centro dos processos de ensino e aprendizagem.   

Só transformamos as informações em conhecimento quando há um 

significado atrelado a nossa própria experiência. Quando o conhecimento é 

significativo contribui para a superação das dificuldades do dia a dia. Não basta 

introduzir materiais didáticos chamativos, com muitos desenhos e cores; é 

fundamental que o professor saiba para que e em que circunstâncias utilizá-los. Por 

exemplo, em um laboratório de Ciências provido dos mais modernos equipamentos, 

como seria a aula sobre poluição da água? A existência de um bom laboratório e 

materiais didáticos pedagógicos como atlas, revistas especializadas, documentários, 

etc. é que tornariam as suas aulas melhores? 

Portanto, as inovações atingem as diferentes esferas da vida em sociedade, 

exigindo mudanças urgentes, sobretudo na educação; da escola que ensina o be-a-

bá, para a escola da vida, ressignificando o lugar da escola, o lócus espaço 

privilegiado da construção do conhecimento. 

2.1.5. ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

Baseado na concepção de que se aprende para ensinar e ao ensinar, se 

apropria do conhecimento, o Currículo propõe-se trabalhar em todas as áreas do 
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conhecimento, habilidades comuns no projeto. Para tanto, as áreas de conhecimento 

foram organizadas a partir dos objetivos comuns para a formação do aluno, os 

conhecimentos e os objetos de estudos que compartilham,garantindo o direito às 

aprendizagens ao mesmo tempo em que se propicia o diálogo necessário para o 

desenvolvimento de uma prática escolar em uma perspectiva integradora e crítica. 

A proposta metodológica interdisciplinar e a indicação de eixos comuns para 

o desenvolvimento de competências e habilidades buscam a superação do ensino 

compartimentalizado e a fragmentação do conhecimento, na convergência de ações 

de todas as áreas e segmentos da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), como:  

1. Desenvolver a pesquisa/investigação (hipóteses, buscar, perguntar, 

valorizar as descobertas tanto do professor quanto dos alunos). 

2. Reconhecer as Linguagens como concepção. 

3. Saber problematizar a realidade como abordagem metodológica comum; 

4. Quebrar/superar preconceitos. 

5. Compartilhar descobertas, investigações, dúvidas, conhecimento, 

bibliografia, etc.. 

6. Trabalho coletivo. 

7. Desenvolver Valores (ética e moral)/espiritualidade (transcendência). 

8. Ler, escrever e produzir diferentes textos como responsabilidades de 

todos na escola. 

9. Mobilizar informações, conceitos e procedimentos em situações diversas. 

10. Valorizar a cultura local e do aluno. 

11. Possibilitar relatos de pratica mediando a compreensão do que pensam e 

fazem os professores para aproximar do Currículo que se propõe. 

A distribuição de conteúdos, respeitando-se as necessidades de 

aprendizagem, desenvolvimento dos alunos e as especificidades locais (escola e 

realidade local), segue os Referenciais e Parâmetros Curriculares Nacionais Mais 

(2002) no que diz respeito aos conteúdos mínimos, pois nele se funda a formação 

integral e a construção conjunta do conhecimento, possibilitando compartilhar 

saberes e experiências, ao mesmo tempo em que se estimula a elaboração de 

projetos de trabalho e se corresponsabiliza as equipes escolares na construção dos 
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novos saberes. Constituem também, conteúdos de ensino, as aprendizagens de 

valores e atitudes na formação de posturas como aluno, cidadão e ser humano. 

Essas novas formas de organização suscitaram novas demandas, como 

repensar as condições propiciadoras das aprendizagens, o que requereu 

metodologias distintas, novas formas de ocupação e distribuição dos espaços e dos 

tempos, diferentes agrupamentos, priorizando-se o pedagógico, por exemplo, na 

distribuição das disciplinas na grade horária, respeitando-se as necessidades de 

tempo/aula para projetos ou trabalho coletivo. 

Apesar da complexidade e dificuldades no processo de elaboração do Plano 

Curricular é preciso ter clareza conceitual porque os conflitos que permeiam este 

processo envolvem relações de poder. 

Concepções 

Afinal, o que é disciplina? O que significa interdisciplinar? Por que se 

propõem trabalhos interdisciplinares? Quais são os elementos e ou características 

que identificam um trabalho interdisciplinar?  

Nos últimos anos a questão curricular tem ocupado um espaço cada vez 

maior nas discussões entre os educadores, principalmente a partir de meados da 

década de 1990, culminando com a aprovação das Leis e Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/1996) e a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Ensino Fundamental (PCNs/1997). 

Para a educadora e pesquisadora Elvira de Souza Lima (2008), um Currículo 

humanizador introduz sempre novos conhecimentos não se limitando aos 

conhecimentos relacionados às vivencias ou às realidades regionais. Um Currículo 

democrático deve possibilitar que todas as pessoas tenham acesso aos bens 

culturais e ao conhecimento. No caso da educação escolar nos referimos ao 

conhecimento formal, sistematizado e criado a partir do desenvolvimento cultural da 

humanidade, pois é nesse processo de aprendizagem que os seres humanos 

estabelecem formas de pensamento, isto é, desenvolve conceitos, que são as 

chaves para a leitura e compreensão do mundo. 

O que é o conceito? Como é que ele se constitui? 
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Para a constituição de um conceito, não é suficiente somente a construção de 
significados, mas também o estabelecimento e a compreensão das relações 
múltiplas possíveis existentes entre os vários significados. Ao compreender esta 
rede de relações, o ser humano constitui categorias de pensamentos que vão 
permitir, por sua vez, a compreensão de redes de relações mais complexas. 
(LIMA, 208, p.46)  

 

Para a educadora, o conceito se constitui ao longo de um tempo e de forma 

organizada. Desse modo, o tempo escolar foi organizado de tal forma que os 

conteúdos escolhidos para serem ensinados fossem distribuídos no decorrer de um 

ano letivo e longo da escolarização.  

Além disso, esses conteúdos foram organizados em forma de disciplinas, 

delimitando-se um território de trabalho onde se concentram as pesquisas e as 

experiências de uma determinada área do conhecimento. Essa forma de organização 

curricular resultou na fragmentação do conhecimento, pois oferece apenas uma parte 

da visão da realidade, aquela que cabe no campo de estudos daquela disciplina ou 

área do conhecimento.  

Em consonância com o que expressa o Currículo oficial (PCNs) a visão do 

conhecimento que propomos é a de contribuir para superar a fragmentação e 

propiciar aos alunos a compreensão e a apropriação dos conceitos que lhes 

possibilite apreender as vivências cotidianas e ir além:  

Esta nos parece dever ser a função de um Currículo oficial: dar sentido às 
experiências curriculares que realizamos em nossas escolas – sentido de uma 
experiência tecida coletivamente por sujeitos que recriam a sua própria prática na 
atividade de praticar. (ALVES ET alii, 2002, pág. 58). 

Quais são os caminhos metodológicos que promovem esse fazer?  

Educadores têm trabalhado de forma a propiciar múltipla visão acerca de um 

determinado tema. Essa forma de abordagem é comum entre os educadores dos 

anos iniciais da escolarização. São chamados de professores polivalentes. Por 

exemplo, quando contam histórias retiram delas elementos para desenvolver 

atividades de Matemática como números, formas etc. ou de Língua Portuguesa como 

a elaboração de frases, pontuação, ortografia etc. ou ainda, aproveitam para 

introduzir um conteúdo de História, de Geografia ou de Ciências. 

Na atualidade muito se tem discutido sobre a interdisciplinaridade como a 

fórmula mágica para superar a fragmentação do conhecimento.  
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Para o professor e pesquisador Jurjo Torres Santomé (1998) 

o termo surge [como] crítica à compartimentação das matérias [igualmente] dirigida 
ao trabalho fragmentado nos sistemas de produção da sociedade capitalista, à 
separação entre trabalho intelectual e manual, entre a teoria e a prática, à 
hierarquização e ausência de comunicação democrática entre os diferentes cargos 
de trabalho em uma estrutura de produção capitalista, entre humanismo e 
técnica... (SANTOMÉ, 1998, p.62). 

Como a interdisciplinaridade é um processo existem várias linhas de ações de 

acordo com os desafios a serem superados e os encaminhamentos adotados pela 

equipe escolar, de preferência uma decisão tomada coletivamente respeitando-se a 

―pluralidade dos espaços e das épocas e a multiplicidade das formas do humano [...]‖(Gunsdorff, 

apud Santomé, 1998, p. 66). 

2.1.6. AVALIAÇÃO 

Diariamente enfrentamos situações avaliativas e tomamos decisões, desde o 

amanhecer até o anoitecer, o que vestir, o que comer até qual é o melhor projeto 

profissional ou o que fazer da vida. No entanto, a avaliação ganha contornos que 

beiram o terror e desperta as piores lembranças quando se trata da escola porque 

internalizamos a ideia de que nesse espaço se evidenciam as dificuldades e se 

prenunciam os fracassos ou os sucessos na vida: o bem sucedido, o fracassado, o 

aprovado, o reprovado, o lento, o desacelerado, o especial, etc.  

A avaliação nos padrões como conhecemos no sistema escolar é uma marca 

que traumatizou gerações e muitos carregam vida afora. Segundo o professor Miguel 

Arroyo (2008), essa forma de avaliar mede a eficácia dos professores, da escola e 

dos alunos, classificando-os de acordo com um Currículo que molda os sujeitos da 

ação educativa, suas identidades escolares com tipologias que conformam as suas 

vidas: 

A avaliação é reconhecida atualmente como um dos pontos privilegiados para 
estudar o processo de ensino-aprendizagem. Abordar o problema da avaliação 
supõe necessariamente questionar os problemas fundamentais da pedagogia. 
Quanto mais se penetra no domínio da avaliação, mais consciência se adquire do 
caráter enciclopédico de nossa ignorância e mais se põe em questão nossas 
certezas, ou seja, cada interrogação colocada leva a outras. Cada árvore enlaça 
com outra e a floresta aparece como imensa (CARDINET, 1986, Apud 
SACRISTÁN e GÓMEZ, 2007, p. 295). 

Tradicionalmente as avaliações em forma de prova, com todo o ritual que a 

elegia como momento crucial, servia para classificar as aprendizagens e certo ou 
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errado, separando os alunos entre os que sabem dos que não sabem; os que 

aprenderam os conteúdos ensinados pelo professor dos alunos que não 

aprenderam, quantificando seus resultados em forma de notas (números) ou 

conceitos (letras ou níveis de aprendizagem). Esses procedimentos predominam na 

maioria das escolas tanto no território nacional quanto fora dele. Por quê? 

A avaliação como o momento especial que mede a ―quantidade de 

conhecimento‖ aprendido num determinado período é necessário? Quer dizer que 

para humanizar o ensino jogam-se fora as avaliações? 

Se o aluno é considerado um receptor passivo dos conteúdos que o docente 
sistematiza, suas falhas, seus argumentos incompletos e inconsistentes não são 
considerados senão algo indesejável e digno de um dado de reprovação. 
Contrariamente, se introduzirmos a problemática do erro numa perspectiva 
dialógica e construtivista, então o erro é fecundo e positivo, um elemento 
fundamental à produção de conhecimento pelo ser humano. A opção 
epistemológica está em corrigir ou refletir sobre a tarefa do aluno. Corrigir para ver 
se aprendeu reflete o paradigma positivista de avaliação. Refletir a respeito da 
produção de conhecimento do aluno para encaminhá-lo à superação, ao 
enriquecimento do saber significa desenvolver uma ação avaliativa mediadora. 
(HOFFMANN, p. 57. Disponível em 
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/int_a.php?t=008> acessado em 20/02/2009) 

Para a professora Jussara Hoffmann16é possível uma escola desenvolver uma 

cultura avaliativa mediadora contrapondo à avaliação classificatória e excludente, 

partir de três princípios: 

1. Avaliação a serviço da ação: toda a investigação sobre aprendizagem 

busca superar as dificuldades e melhorar a aprendizagem. 

2. Avaliação como um projeto de futuro, que reflete sobre os resultados da 

avaliação para transformá-los em propostas pedagógicas que atendam as 

necessidades dos alunos. 

3. Avaliação baseada em princípio ético, com parâmetros de qualidade 

estabelecidos pelo coletivo da escola norteados por um Projeto Político 

Pedagógico e definidos com clareza para que a prática avaliativa seja 

coerente e, efetivamente promova o atendimento aos alunos com maiores 

dificuldades. 

                                                 
16 Entrevista disponível em <www.dn.senai.br/.../celia%20-%20avaliacao%20Jussara%20Hoffmam.pdf> acessado 

em 25/09/2012. 
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Nesse sentido, a avaliação deve se voltar para as múltiplas perspectivas tanto 

da organização social, quanto das diferentes dimensões em que ação social resulta 

em mudanças. Mais especificamente, a educação escolar. 

Quaisquer que sejam os procedimentos, a avaliação é necessária. Segundo 

Fernandes (2008), as práticas de avaliação devem ser coerentes com a concepção 

de aprendizagem; de educação e de escola, ocorrendo como ação coletiva de 

formação em várias esferas e com objetivos distintos: a avaliação de aprendizagem 

dos alunos sob responsabilidade do professor e promotora de princípios ―de incluir, de 

promover crescimento, de desenvolver possibilidades para que os sujeitos realizem aprendizagens vida 

afora, de socializar experiências, de perpetuar e construir cultura‖. (FERNANDES, 2008, p. 23); 

avaliação da instituição sob a responsabilidade coletivo dos profissionais norteada 

pelo projeto pedagógico da escola; e a avaliação do sistema escolar sob a 

responsabilidade do poder público em face de um projeto político. 

A avaliação, portanto, constitui, para todos os envolvidos, o inventário de um 
processo vivo, intenso e complexo, podendo significar o modo pelo qual todos os 
participantes do projeto pedagógico tomam consciência de suas identidades, suas 
diferenças, responsabilidades e avanços, na busca da autonomia necessária para 
compreender o mundo no qual vivemos. A Avaliação Escolar. In Coleção R.S.E. 
Livro do Professor - Parte Geral. 

No processo de construção do conhecimento o conflito que se estabelece 

desvela as múltiplas perspectivas do olhar e dos interesses pela hegemonia na 

escolha do Currículo. Porém, é possível avaliar com pressupostos que levem em 

conta esse processo de construção do conhecimento, isto é, essa concepção de 

Currículo que busca aprimoramento no processo de humanização. 

O que, como e por que avaliar depende dos princípios norteadores, isto é, 

quais são os desafios que queremos enfrentar e de que maneira queremos fazê-lo. 

Essa é a tarefa que se coloca para a educação no século XXI. 

Para Hoffmann (2001)17 cabe ao professor compreender a forma como se dá 

a aprendizagem, entender que o aluno pode e deve ser o sujeito da construção do 

conhecimento, mobilizando-se em prol da sua própria formação. Esse tipo de 

abordagem é denominado avaliação formativa, pois ocorre ao longo do processo no 

qual vai construindo com os alunos as possibilidades de entendimento dos 

                                                 
17 Disponível em <http://www.professorefetivo.com.br/resumos/Avaliar-para-Promover-As-Setas-do-

Caminho.html> acessado em 20/02/2009.  
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conteúdos ao mesmo tempo em que subsidia o planejamento das ações que visam 

superar as dificuldades de aprendizagem. Além disso, dado o caráter dessa 

abordagem, contribui para a construção da autonomia e corresponsabiliza o aluno 

pelos seus avanços, podendo resultar na autoavaliação, uma modalidade mais 

avançada que propicia ao próprio aluno desenvolver suas potencialidades e 

redirecioná-las conforme suas necessidades e ou expectativas de aprendizagem. 

Da avaliação classificatória, para a avaliação formativa inclusiva, o que 

mudou? Hoffmann (2001) apresenta algumas características diferenciadoras: 

 

É possível adotar uma avaliação formativa em um projeto didático ou um 

projeto desenvolvido ao longo do ano? Quais das características indicadas por 

Hoffmann (2001) deverão estar presentes nas diferentes fases do projeto? 

A avaliação formativa busca, em última instância, ―a tomada de consciência que 

ajuda a refletir sobre um processo, insere-se no ciclo reflexivo de investigação na ação: planejamento 

de uma atividade ou plano, realização, conscientização do ocorrido, intervenção posterior.‖ (Sacristán 

e Gómez, 2007, p. 328). É nesse contexto que se deve inserir a avaliação dos 

conteúdos escolares mais específicos (matéria, disciplina, conteúdos programáticos), 

DE PARA 

Avaliação para classificação, 
seleção, seriação. 

Avaliação a serviço da aprendizagem, da 
formação, da promoção da cidadania. 

Atitude reprodutora, alienadora, 
normativa 

Mobilização em direção à busca de sentido e 
significado da ação. 

Intenção prognóstica, somativa, 
explicativa e de desempenho. 

Intenção de acompanhamento permanente de 
mediação e intervenção pedagógica favorável a 
aprendizagem. 

Visão centrada no professor e 
em medidas padronizadas de 
disciplinas fragmentadas. 

Visão dialógica, de negociação, referenciada em 
valores, objetivos e discussão interdisciplinar. 

Organização homogeneizada, 
classificação e competição.  

Respeito às individualidades, confiança na 
capacidade de todos, na interação e na 
socialização. 
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atendendo ao mesmo tempo, o desenvolvimento e valorização da autonomia e da 

capacidade de criar e, apropriar-se do conhecimento sistematizado. 

―É possível melhorar os instrumentos de avaliação sem fazer mudanças 

profundas no projeto pedagógico de uma escola?‖ A essa pergunta, o professor 

Luckesi (2005), numa entrevista concedida em São Paulo ao Jornalista Paulo 

Camargo, por ocasião da Conferência em Sorocaba (SP), respondeu:  

Os denominados instrumentos de avaliação, para ser correto, deveriam ser 
chamados de instrumentos de coleta de dados para a avaliação, na medida em 
que testes, provas, redações, monografias, arguições, em si, não avaliam, mas sim 
coletam dados que descrevem o desempenho provisório do aluno, dando base 
para a sua qualificação diante de determinados critérios. Por exemplo, um teste 
não avalia um aluno, mas oferece dados sobre o seu desempenho. Esse 
desempenho que pode ser qualificado (avaliado), subsidiando uma tomada de 
decisão sobre o que fazer a partir dessa avaliação. Assim sendo, para trabalhar 
com avaliação, não necessitamos de mudar nossos instrumentos necessitamos de 
mudar nossa postura, ou seja, ao invés de examinar, avaliar. (Cipriano Carlos 
Luckesi. Avaliação da aprendizagem; visão geral. Disponível em 
<http://www.luckesi.com.br/textos/art_avaliacao/art_avaliacao_entrev_paulo_camar
go2005.pdf > acessado em 20/06/2010) 

Como os instrumentos de avaliação são diversos é preciso estar atento para 

o seu planejamento e elaboração. Fernandes (2008) chama a atenção para alguns 

aspectos importantes: 

1. A linguagem a ser utilizada: clara, esclarecedora, objetiva. 

2. A contextualização daquilo que se investiga; não perde o foco do que se 

quer saber e evitar interpretações. 

3. O conteúdo deve ser significativo para quem está sendo avaliado. 

4. Estar coerente com os propósitos do ensino. 

5. Explorar a capacidade de leitura e de escrita, bem como o raciocínio.  

Os instrumentos para o acompanhamento da aprendizagem são vários e 

dependem da finalidade para os quais são utilizados. A pedagoga lza Martins 

Sant'Anna e a consultora Heloisa Cerri Ramos18 elaboraram uma tabela com os 

instrumentos mais comuns:prova objetiva; prova dissertativa; seminário; trabalho em 

grupo; debate; relatório individual; autoavaliação; observação; conselho de classe. 

Acrescentamos a essa tabela, a heteroavaliação quando os alunos se avaliam entre 

eles, ―no trabalho em grupos ou em experiências de cogestão na aula. Certas qualidades sociais, o 

                                                 
18 Revista nova Escola, 2005. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-

avaliacao/tabela_avaliacao_024.html> Acessado em 20/06/2010. 
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esforço ou a colaboração prestada a um trabalho conjunto são conhecidos melhor por eles do que pelos 

professores/as.‖ (SACRISTÁN e GOMEZ, 2007, p. 318/9). 

As especificidades da avaliação estarão indicadas em cada componente 

curricular, respeitando-se as diretrizes teóricas e metodológicas que os definem 

como disciplina nas suas respectivas áreas de conhecimento.   
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P AR T E  3  

3.1 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM. ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS.  AVALIAÇÃO 

Estudar para o professor é inseparável de seu ofício. 

Não há como ser bom professor sem estudar. Estudar 

é também e, sobretudo pensar a prática e pensar a 

prática é a melhor maneira de pensar certo.  

Paulo Freire. 

Respeitando-se as especificidades teóricas e metodológicas de cada área do 

conhecimento, consideramos relevante atentar para a complexidade do trabalho 

docente, pois as salas de aula são espaços em que emergem questões de ordem 

afetiva, emocional, cognitiva, física e de relação pessoal ―A dinâmica dos acontecimentos 

em uma sala de aula é tal que mesmo uma aula planejada, detalhada e consistente dificilmente ocorre 

conforme o imaginado: olhares, tons de voz, manifestações de afeto ou desafeto e diversas outras 

variáveis interferem diretamente na dinâmica prevista (PCN:1997).19 

Cada área do conhecimento e as disciplinas que a compõem apresentam 

características que as distinguem e as tornam singulares, porém existem entre elas 

momentos no processo de construção do conhecimento que as aproximam, 

possibilitando a convivência e criando espaços para compartilharem experiências, 

procedimentos e diálogo conceitual. Para a maioria dos profissionais da educação 

que trabalha com a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental é 

importante essa possibilidade, cuidando para que em nenhum momento das práticas 

pedagógica se perca a especificidade de cada uma das disciplinas/áreas do 

conhecimento. 

Dessa forma, cada área/disciplina apresenta as expectativas de 

aprendizagem, abordagem metodológica, orientações didática, conceitos básicos, 

sugestões de conteúdos e referências bibliográficas específicas. Algumas áreas, os 

conteúdos, objetivos, habilidades/competências estão indicados detalhadamente 

como é o caso de Matemática e Língua Portuguesa, lembrando que estas participam 

da avaliação nacional, as propostas seguem recomendações da Matriz de 

                                                 
19Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : introdução aos parâmetros 

curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997, página 61. 
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Referência da Prova Brasil. 20  Em outras áreas/disciplinas os conteúdos são 

sugeridos com a predominância de temas, noções e conceitos, as noções básicas 

são retomadas, ampliadas e aprofundadas, como espaço, tempo, lugar, paisagem, 

meio ambiente, identidade, cultura, transformação, etc.  

3.1.1 CIÊNCIAS HUMANAS 

A área de Ciências Humanas busca compreender as interações que 

permeiam a vida dos sujeitos na sociedade em diferentes espaços e tempos, 

contribuindo para a formação do cidadão solidário, digno e comprometido com a sua 

realidade para compreendê-lo em suas múltiplas dimensões e se co-responsabilizar 

pelo aprimoramento da pessoa no processo da humanização.  

Partimos do pressuposto de que todo conhecimento é historicamente 

construído o mundo em que vivemos comporta diferentes pontos de vista e 

diferentes visões que se pretendem críticas da realidade. Ao desvelar as 

contradições e os conflitos, contribuímos para que os educandos possam escolher 

com autonomia e assumir o lugar que quer ocupar nessas interações.  

3.1.1.1 Geografia 

.1 Introdução 

No Brasil, desde as décadas de 1970 e 1980, a chamada Geografia ―crítica‖ 

passou a ser trabalhada por muitos que questionavam a ―neutralidade‖ do ensino de 

geografia. O padrão de uma disciplina escolar baseado em um amontoado de dados 

fragmentados, fatos inquestionáveis e verdades imutáveis cederam lugar a outras 

visões de Geografia: uma ciência social e atuante num mundo cada vez mais 

dominado pela revolução técnico-científica, pela globalização da economia, pelas 

mudanças nas relações de trabalho e pela urgência das questões ambientais. 

(Carvalho:2011) 

Segundo Milton Santos:  

                                                 
20 Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) realizadas desde 2005 para 

diagnosticar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 

questionários socioeconômicos. 
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Para ter eficácia, o processo de aprendizagem deve, em primeiro lugar, partir da 
consciência da época em que vivemos. Isso significa saber o que o mundo é e 
como ele se define e funciona, de modo a reconhecer o lugar de cada país no 
conjunto do planeta e o de cada pessoa no conjunto da sociedade humana. É 
desse modo que se podem formar cidadãos conscientes, capazes de atuar no 
presente e de ajudar a construir o futuro. (Técnica, Espaço, Tempo: globalização e 
meio técnico-científico, São Paulo: Hucitec, 1994, p.21).  

No artigo ―Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos anos iniciais do ensino 

fundamental‖, Helena Callai (2005) discute o papel da Geografia na escola a partir da 

leitura de mundo, da vida e do espaço vivido: construído cotidianamente e que 

expressa tanto as nossas utopias, como limites que nos são postos, sejam eles de 

âmbito da natureza, sejam do âmbito da sociedade(culturais, políticos, econômicos). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), encontramos esclarecimentos 

sobre a importância da Geografia no Ensino Fundamental:  

Adquirir conhecimentos básicos de Geografia é algo importante para a vida em 
sociedade, em particular para o desenvolvimento das funções de cidadania: cada 
cidadão, ao reconhecer as características sociais, culturais e naturais do lugar 
onde vive, bem como de outros lugares, pode comparar, explicar, compreender e 
espacializar as múltiplas relações que diferentes sociedades em épocas variadas 
estabeleceram e estabelecem com a natureza na construção de seus espaços 
geográficos(página 83). 

.2  Reflexão 

1. As ações humanas devem ser contextualizadas no tempo (história) e no espaço 

(geografia). 

2. Promover o estudo das relações humanas numa dimensão individual e coletiva; 

3. Ensino contextualizado e significativo está voltado para o cotidiano. 

4. Sujeitos historicamente situados, que percebam e compreendam a dinâmica de 

suas relações sociais, tendo sensibilidade para os problemas sociais e o desejo 

de resolvê-los. 

5. A noção de tempo é formada por meio das vivências das crianças, da percepção 

da construção de sua própria identidade e do conhecimento do lugar onde vivem; 

6. O objetivo fundamental da geografia é proporcionar aos alunos que se situem no 

momento em que vivem, num determinado espaço e tempo. 

7. A geografia estuda a relação entre a sociedade e a natureza; destacando as 

dimensões culturais e sociais, no entendimento do lugar de vivência da criança, 

comparando com outros lugares. 

8. A discussão acerca de conteúdo curricular requer cuidados quanto à superação 

da fragmentação do conhecimento de tal forma que a relação entre estes e a 
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realidade do aluno possa ser estabelecida. O espaço social é o espaço humano e 

sua organização dependerá das diferentes ações do homem em sua relação com 

a natureza. 

.3 Expectativas de Aprendizagem 

Ao discutir o ensino de Geografia, a Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo, aponta alguns objetivos para a educação básica, entendida como um 

processo de construção da espacialidade: 

1. Desenvolver domínios de espacialidade e deslocar-se com autonomia. 

2. Reconhecer princípios e leis que regem os tempos da natureza e o tempo 

social do espaço geográfico. 

3. Diferenciar e estabelecer relações dos eventos geográficos em diferentes 

escalas. 

4. Esboçar, ler e interpretar mapas e cartas. 

5. Distinguir os diferentes aspectos que caracterizam a paisagem. 

6. Estabelecer comparações entre os conceitos de paisagem, lugar e território. 

7. Reconhecer-se de forma crítica, como elemento pertencente ao espaço 

geográfico e transformador do espaço geográfico. 

8. Utilizar os conhecimentos geográficos para agir de forma ética e solidária, 

promovendo a consciência ambiental e o respeito à igualdade e diversidade 

entre todos os povos, todas as culturas e todos os indivíduos. 

9. Analisar e refletir sobre as noções básicas necessárias para nortear 

atividades do 1º ao 5º ano. 

10. Propiciar situações de aprendizagem para que o aluno no 1º ano se 

interesse e demonstre curiosidade pelo mundo social e natural (perguntas, 

situações). 

11. Desenvolva atitudes de cuidados e responsabilidade para com esses 

espaços. 

.4 Metodologia 

Sabendo que a concepção do regional e do local são recortes da realidade 

global, o movimento metodológico deve ser, sempre que possível ampliado e 

relacionado a outras escalas espaciais. O propósito é que os alunos possam refletir 
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sobre a Geografia do país e do mundo inter-relacionando o particular e o geral; o 

local e o nacional ou global. 

Cabe ao professor instigar nos alunos o fascínio pelo texto e pela literatura. 

Auxiliá-los a decifrar a linguagem visual, a compreender a linguagem verbal, a 

descobrir a sonoridade e os sentidos das palavras, a explorar o prazer da leitura, a 

entrar em contato com os diferentes tipos de textos, oferecer oportunidades para que 

os alunos observem, formulem hipóteses, manipulem materiais e, assim, elaborem e 

desenvolvam seus primeiros modelos explicativos e representações do mundo 

natural e social. 

As crianças refletem e gradativamente tomam consciência do mundo de 

diferentes maneiras em cada etapa do seu desenvolvimento. O brincar de faz de 

conta possibilita que elas reflitam sobre o mundo. Ao brincar, podem reconstruir 

elementos do mundo que as cerca com novos significados, tecer novas relações 

sobre fenômenos vividos, percebidos ou observados, desvincularem-se dos 

significados imediatamente perceptíveis e materiais para atribuir-lhes novas 

significações, imprimir-lhes suas ideias e os conhecimentos que tem sobre si mesma, 

sobre outras pessoas, sobre o mundo adulto, sobre lugares distantes ou 

desconhecidos. 

.5 Principais eixos conceituais:  

Os conceitos geográficos são instrumentos básicos que os alunos vão utilizar na 

compreensão das formações sócio-espaciais, na leitura do mundo sob a óptica da 

geografia e na formação de novos conceitos. Paisagem, lugar e território são 

conceitos fundamentais para o raciocínio espacial 

Paisagem 

Segundo os PCN (PCN: História e Geografia; 1ª a 4ª série, p. 112) é definida 

como sendo uma unidade visível, que possui uma identidade visual, caracterizada 

por fatores de ordem social, cultural, contendo espaços e tempos distintos; o 

passado e o presente. A paisagem é o velho no novo e o novo no velho. 
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É nela que estão expressas as marcas da história de uma sociedade, 

fazendo, assim, da paisagem uma soma de tempos desiguais, uma combinação de 

espaços geográficos. 

Lugar 

Refere-se ao espaço que se torna familiar ao indivíduo. É o espaço vivido, 

nos quais as pessoas constroem seus laços afetivos, seu sistema de valores que 

fundamentam a vida em sociedade. 

Território 

Segundo os PCN, não é apenas a configuração política de um Estado-Nação, 

mas sim, o espaço constituído pela formação social. É definido e delimitado segundo 

as relações de poder, domínio e apropriação que nele se instalam. 

A linguagem dos mapas e seu aprendizado 

Trabalhar com a linguagem cartográfica significa muito mais do que colorir ou 

copiar os contornos dos mapas. Para saber ler o mapa, são necessárias 

determinadas habilidades, tais como reconhecer escalas, saber decodificar as 

legendas, ter senso de orientação. Essas habilidades são adquiridas a partir da 

exercitação continuada em desenvolver a lateralidade, a orientação, o sentido de 

referência em relação a si próprio e em relação aos outros, além do significado de 

distância e de tamanhos.  

.6 PROPOSTA CURRICULAR DE GEOGRAFIA  

Objetivo Geral 

A leitura de mundo nos faz cidadãos críticos na medida em que promove o 

reconhecimento e a conscientização de se construir um mundo social onde o 

respeito aos valores humanos se torna a missão do cidadão, contribuindo na 

transformação da realidade, isto é, do espaço geográfico: natureza, sociedade, 

paisagem em um dado território, região e lugar, através da sua ação que 

compreende a reflexão, o estabelecimento de relações entre o ambiente, os seres 

vivos e os fenômenos naturais e sociais, valorizando as diferenças entre os povos, a 
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fim de desenvolver ações para garantir o seu bem-estar, o bem-estar do outro e os 

cuidados com o meio ambiente, sendo este o objetivo de capacitar os alunos a 

interessar-se, demonstrando curiosidade pelo mundo social e natural buscando 

informações e confrontando ideias. 

PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Creche - Berçário I ( de zero a 12 meses) 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

1. Ampliar a percepção auditiva, visual e a lateralidade. 

2. Despertar para a curiosidade para a diversidade existente das cores nos 

ambientes. 

3. Tomar conhecimento do próprio corpo e experimentar diferentes sensações 

táteis. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano:  

1. Música. 

2. Lateralidade: atividades de alcançar e localizar objetos; manuseio de vários 

objetos com formatos e cores diferentes. 

3. Percepção Visual e Sonora- Jogos simbólicos  

4. Partes do corpo. 

Berçário II (de 13 Meses a 2 Anos) 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

1. Aperfeiçoar  a habilidade manual favorecendo a coordenação motora. 

2.  Aperfeiçoar a habilidade manipuladora. 

3. Desenvolver a motricidade e as noções de espaço e locomoção. 

4. Desenvolver o autoconhecimento e identificar as partes do corpo. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano:  

1. Atividade com bola. 

2. Atividade com areia e água. 
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3. Exploração de vários objetos. 

4. Manipulação de vários objetos. 

5. Lateralidade: atividades que envolvam noções de dentro/fora, em 

cima/embaixo 

Maternal I (de 2 a 3 Anos) 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

1. Apreciar mudança de ambiente saindo de seus domínios e conhecendo 

outros cenários. 

2. Participar da integração grupal. 

3. Estabelecer relações entre o meio ambiente e as formas de vida. 

4. Explorar as diversas linguagens e os diferentes materiais. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano:  

1. Nomes. 

2. Interação: jogos, brinquedos e brincadeiras. 

3. Normas sociais: Jogos com Regras. 

4. Verbalização das ações que ocorrem no cotidiano. 

5. Relação imagem/palavra e palavra/imagem. 

6. Reconhecimento das estações do ano. 

Maternal II (de 3 a 4 Anos) 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

1. Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, 

manifestando opiniões próprias. 

2. Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que 

ali se estabelecem. 

3. Estabelecer relações entre os fenômenos naturais: sol, chuva, frio, calor, etc. 

4. Conhecer diversos tipos de transportes. 

5. Conhecer diversos tipos de meios de comunicação. 

6. Valorização das atitudes e preservação dos espaços coletivos e do meio 

ambiente. 
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b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Contato com diversos tipos de plantas. 

2. Estações do ano. 

3. Noção temporal. 

4. Meios de transportes. 

5. Meios de comunicação. 

6. Classificação dos objetos de acordo com suas semelhanças. 

Pré- Pré I (4 Anos) 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

1. Identificar diferenças e semelhanças entre pessoas, animais e plantas. 

2. Identificar papéis sociais existentes em seus grupos de convívio. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano:  

1. Conhecimento de diversas formas de expressão cultural. 

2. Características de seu grupo e de outras classes sociais. 

3. Respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida. 

Pré II ( 5 Anos) 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

3. Identificar alguns papéis sociais existentes dentro e fora do seu grupo de 

convívio. 

4. Compreender a preservação da natureza como meio de sobrevivência. 

5. Identificar características físicas, humanas, culturais e sociais. 

6. Identificar os meios de transportes e comunicação. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano:  

1. Respeito às diferenças raciais. 

2. Respeito ao meio ambiente, higiene, saúde. 

3. Diversas formas de expressão cultural. 

4. Profissões. 
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PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ano 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

1. Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, 

formulando perguntas, imaginando situações para compreendê-lo, 

manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando 

informações e confrontando ideias. 

2. Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que 

ali se instalaram, valorizando sua importância para a preservação das 

espécies e para a qualidade da vida humana, por meio do conhecimento das 

espécies de vida existentes neste espaço, reconhecendo sua importância na 

preservação do meio ambiente, sua relação com o mesmo interferindo na 

qualidade de vida humana. 

3. Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da 

paisagem, sobretudo por meio de ilustrações e da linguagem oral. 

4. Compreender noções de espaço (próximos e distantes) e perceber as 

transformações nas paisagens próximas. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Procedência geográfica de suas famílias e as histórias envolvidas nos 

deslocamentos e nos processos de fixação no Município e no Estado. 

2. Populações indígenas e seu modo de vida. 

3. Os grupos e as classes sociais que lutam e lutaram por causas ou direitos 

políticos, econômicos, culturais e ambientais. 

4. Época de estabelecimento da localidade. 

5. Ação do ser humano beneficiando ou prejudicando o solo. 

6. Observação e comparação das condições de higiene dos diferentes espaços 

habitados. 

7. Cuidados e responsabilidades para com esses espaços. 

2º e 3º anos  

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 
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1. Ampliar noções sobre a paisagem local e as diferentes manifestações da 

natureza e apropriação e transformação dela pela ação social. 

2. Reconhecer na paisagem local e no lugar em que estão inseridos, as 

diferentes manifestações da natureza; a apropriação e transformação dela 

pela ação de sua coletividade e de seu grupo social. 

3. Conhecer a presença da natureza na paisagem local e comparar com as 

manifestações em outras paisagens. 

4. Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da 

paisagem, sobretudo por meio de ilustrações e da linguagem oral. 

5. Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos como diferentes grupos 

sociais se apropriam da natureza e a transformam. 

6. Reconhecer em seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, 

orientação e distância, de modo a deslocar-se com autonomia e representar 

os lugares onde se vive e se relaciona. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Trajeto casa/escola, produção de roteiros simples, considerando 

características da linguagem cartográfica, como relação de distância e 

direção, sistema de cores e legendas. 

2. O município, a rua, diferentes bairros e população, locais públicos (praças, 

hospitais, prefeitura, mercados). 

3. A moradia, a escola: identificação, transformações e permanência dos 

costumes, famílias (pais, avós e bisavós) e nas instituições escolares, 

transportes. 

4º e 5º anos 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos 

1. Reconhecer e identificar o papel da sociedade e da natureza na construção 

de diferentes paisagens urbanas e rurais brasileiras. 

2. Reconhecer e comparar o papel da sociedade e da natureza na construção 

de diferentes paisagens urbanas e rurais brasileiras. 
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3. Conhecer e compreender as consequências das transformações da natureza 

causadas pela ação humana, na paisagem local e em paisagens urbanas e 

rurais. 

4. Utilizar a linguagem cartográfica para representar e interpretar informações, 

observando direção, distância, orientação e proporção. 

5. Conhecer e valorizar os modos de vida de diferentes grupos sociais, como se 

relacionam e como constroem o espaço e a paisagem. 

6. Reconhecer o papel das tecnologias da informação, da comunicação e dos 

transportes na configuração de paisagens urbanas e rurais e na estruturação 

da vida em sociedade. 

7. Adotar uma atitude responsável em relação ao meio ambiente, reivindicando o 

direito à vida num ambiente preservado e saudável. 

.7 AVALIAÇÃO 

Deve ser diagnóstica e contínua, identificando as conquistas e as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos em seu desenvolvimento. 

Juntos, professor e alunos devem refletir continuamente sobre erros e as 

dificuldades durante o processo de aprendizagem para que todos possam saber em 

que acertaram e o que precisam fazer para superar os problemas. 
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3.1.1.2 História 

 

O ensino e a aprendizagem de História envolvem uma distinção básica entre o 

saber histórico, como um campo de pesquisa e produção de conhecimento do 

domínio de especialistas, e o saber histórico escolar, como conhecimento 

produzido no espaço escolar. (Parâmetros Curriculares Nacionais: história e 

geografia, Secretaria de Educação Fundamental, RJ: DP&A, 2ª ed., 2000, p. 35 - 

grifo nosso). 

.1 Introdução 

Existem diferentes formas de conceituar História e, por conseguinte, há 

diferentes maneiras de organizar o conhecimento histórico e de trabalhar com ele em 

sala de aula. Entendemos a História como uma prática social que discute a 

temporalidade das experiências humanas mediadas pelas relações sociais e que 

possibilita estabelecer o diálogo entre o passado e o presente, recuperando ações e 

representações da ação dos sujeitos que participaram da trama histórica, os 

desafios, conflitos e projetos em cada tempo e lugar. É muito importante atentar para 

o foco da análise a ser realizada: quem são os protagonistas (indivíduos ou grupos) e 

quais fontes serão utilizadas e que tempos serão privilegiados para o estudo. O 

conhecimento histórico é construído em uma determinada época e em uma 

determinada sociedade, comprometido com questões de seu próprio tempo. Envolve 

também escolha de abordagem, reflexão e organização de informações, 

problematização, interpretação, análise, localização espacial e ordenação temporal 

de uma série de acontecimentos da vida coletiva que ficaram registrados, de algum 

modo, por meio de escritas, desenhos, memórias individuais e coletivas, fotografias, 

instrumentos de trabalho, fragmentos de utensílios cotidianos e estilos arquitetônicos, 

entre outras possibilidades. São cartas, livros, relatórios, diários, pinturas, esculturas, 

fotografias, filmes, músicas, mitos, lendas, falas, espaços, construções arquitetônicas 
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ou paisagísticas, instrumentos e ferramentas de trabalho, utensílios, vestimentas, 

restos de alimentos, habitações, meios de locomoção, meios de comunicação. São, 

ainda, os sentidos culturais, estéticos, técnicos e históricos que os objetos 

expressam, organizados por meio de linguagens (escrita, oralidade, números, 

gráficos, cartografia, fotografia, arte). 

A construção coletiva do Currículo de História do Município de Carapicuíba é 

perpassada por uma visão humanista e visa a plena realização da cidadania. Nesse 

sentido, o trabalho em sala de aula deve contemplar múltiplas facetas, num 

crescendo, mas também exercício de ir e vir no tempo e espaço, ou seja, os 

diferentes conteúdos ao serem retomados, são ampliados no decorrer de toda a 

escolarização, aprofundando a análise e a reflexão ao longo de cada etapa. 

Essa visão orienta todo o trabalho a ser desenvolvido numa abordagem que 

busca trazer as experiências das pessoas que convivem com o aluno (pais, 

professores e demais membros da equipe escolar, além da vizinhança) e outros 

grupos sociais do presente, para dialogar com os sujeitos do passado atribuindo 

significados para as diversas experiências individuais e coletivas. 

Em outras palavras, a História que buscamos apresentar, trabalhar e ensinar 

aos alunos se reflete na abordagem dos principais conceitos da disciplina e na 

prática pedagógica em sala de aula, possibilitando o exercício da cidadania na 

medida em que se apropria do conhecimento histórico. O ponto de partida é, 

portanto, a problematização do presente desvendando a realidade e, a partir do 

posicionamento no presente, estabelecer uma relação ativa com o passado, que nos 

propicia conhecimentos para, enquanto sujeitos históricos, buscar alternativas de 

ação - o que defender e preservar e o que mudar. 

.2 Expectativas de aprendizagem  

Ao longo do processo de construção do conhecimento algumas práticas 

pedagógicas são comuns a todas as áreas do conhecimento, mas comportam 

aprendizados específicos quando relacionadas ao trabalho em História, como por 

exemplo, a leitura e a escrita, que são trabalhadas a partir da especificidade dos 

documentos históricos (iconográficos, escritos, sonoros, etc.) e das questões próprias 

da disciplina que orientam o procedimento adotado ao problematizar a realidade e 
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refletir acerca das possibilidades de intervenção sobre os problemas ali encontrados, 

seja a partir de contos de fadas, cartas de viajantes ou depoimentos de familiares. 

O trabalho do professor pressupõe também o desenvolvimento e domínio de 

procedimentos de pesquisa escolar junto aos alunos como opinar, argumentar e 

saber utilizar diferentes linguagens para exprimir ideias, compreender fenômenos 

espaciais e processos históricos, identificando semelhanças, diferenças, 

permanências e mudanças no espaço e no tempo. 

Isso posto, ao final dos anos iniciais do Ensino Fundamental, esperamos que 

os alunos sejam capazes de: 

1. Situar-se no tempo presente (tempo vivido, ampliando-se para o tempo 

percebido e aprofundando para tempo concebido), reconhecer 

diversidades e aproximações de modo de vida, de culturas, de crenças e 

de relações sociais, econômicas e culturais, pertencentes às localidades 

de seu próprio tempo e localizadas no espaço mais próximo com que 

convive (na escola, na família, na coletividade). 

2. Reconhecer a presença de alguns elementos do passado no presente, 

projetando a realidade numa dimensão histórica de outros tempos, que 

envolvem outros modos de vida, outros sujeitos e outros contextos. 

3. Reconhecer algumas semelhanças e diferenças que a sua localidade 

estabelece com outras coletividades de outros tempos e outros espaços no 

plano político, econômico, social, cultural e administrativo, criando vínculos 

de identidade, de descendência e de diferenças. 

4. Reconhecer alguns laços de identidade e/ou diferenças entre indivíduos e 

grupos, numa dimensão de tempo de longa duração, identificando algumas 

das lutas e semelhanças existentes entre diferentes grupos sociais, 

discernindo as suas características e os seus contextos históricos. 

5. Reconhecer algumas semelhanças, diferenças, mudanças e permanências 

no modo de vida de algumas populações, de outras épocas e lugares. 

6. Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar as diversidades; 

7. Perceber-se como sujeito que interpreta o mundo e age historicamente. 

8. Levantar hipóteses, propondo novos questionamentos, da realidade 

organizada no presente. 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 82 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

9. Ler documentos variados como produções escritas, imagens e filmes, 

construções, organização urbana, instrumentos de trabalho, meios de 

comunicação, vestimentas, relações sociais e de trabalho. 

10. Utilizar diferentes procedimentos de pesquisa e linguagens na 

apresentação dos resultados das atividades (produção de livros, murais, 

exposições, teatros, maquetes, quadros cronológicos, mapas, etc.). 

11. Desenvolver atitudes de autonomia em relação aos seus estudos e 

pesquisas. 

12. Conhecer alguns tipos de calendários e formas de medir o tempo, 

localizando acontecimentos de curta, média e longa duração (anos, 

décadas, séculos). 

13. Relacionar a história local com a história regional e nacional por meio da 

elaboração de linhas de tempo. 

.3 Principais eixos: identidade, família, comunidade, história local 

Na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, os 

conteúdos se constituem a partir da história do cotidiano da criança (o seu tempo, a 

(noção de tempo vivido, o seu espaço e relações estabelecidas). Abre-se a 

perspectiva de conhecer outros tempos (ampliação para a noção de tempo 

percebido), outros modos de vida sobreviventes do passado, outros costumes e 

outras modalidades de organização social que continuam de alguma forma, 

presentes na vida das pessoas e da comunidade. 

Os eixos sugeridos para o trabalho com o grupo de estudos visam à 

discussão, reflexão e elaboração de uma proposta que é fundamental na formação 

do cidadão, compreendida como a possibilidade de reconhecimento do espaço 

público como lugar de discussão coletiva, com participação crítica visando o 

interesse de todos. 

Para tal, é importante enfatizar os procedimentos que possibilitem a reflexão 

acerca do fazer cotidiano e do fazer histórico, propiciando aos alunos condições para 

compreenderem o mundo em que vivem e reconhecerem-se como integrantes de 

uma cultura, num determinado tempo e espaço. 
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Isso implica proporcionar aos alunos, condições para que percebam as 

marcas do passado em seu próprio tempo, demonstrando como o vivido (aqui e 

agora) define as formas de atuar e ―ver‖ o passado, ou seja, compreender que a 

construção do conhecimento é histórica e comporta diferentes pontos de vista sobre 

o mundo. 

.4  O quê e como vamos ensinar  

O saber histórico trabalhado em sala de aula compreende alguns conceitos 

fundamentais como Tempo (semelhanças e diferenças, mudanças e permanências), 

Temporalidades (ritmos de duração, ordenação, sucessão, simultaneidade), 

Identidade, Cultura e Memória. 

Destacamos ainda outros conceitos, que refletem distintas concepções de 

História, as quais, por sua vez, orientam a definição dos fatos que serão 

investigados, os sujeitos que terão a voz e as noções de tempo histórico que serão 

trabalhadas. 

O primeiro desses conceitos é o de fato histórico, que pode ser 

compreendido como ações humanas significativas, que valorizam determinados 

eventos e destaquem mudanças ou permanências ocorridas na vida coletiva. 

O segundo conceito é o de sujeito histórico, que são aqueles que 

efetivamente atuam para que as condições colocadas em seu tempo e espaço 

permaneçam inalteradas, ou seja, transformadas, apresentando, então novas 

possibilidades históricas. Vale ressaltar que os sujeitos históricos não são 

necessariamente indivíduos isolados, mas podem ser grupos com ideais comuns. 

O terceiro e último conceito fundamental a ser destacado é o de tempo 

histórico enquanto construção histórica e social e que contém a ideia de sucessão e 

durações temporais (acontecimentos pontuais, de média duração ou de longa 

duração) que propiciam a percepção das mudanças e permanências nas vivências 

humanas. Os ritmos da duração indicam a velocidade com que as mudanças 

ocorrem: o do fato (acontecimento breve), o da conjuntura (um período mais longo) e 

o da estrutura (períodos que perduram por gerações) e é o entrelaçamento desses 

ritmos que nos ajuda a compreender o que seja o processo histórico, em que 
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eventos históricos se ligam a outros eventos e processos no tempo e no espaço, cuja 

análise das permanências e mudanças permite compreender o quê e como 

ocorreram as mudanças. 

O trabalho com o tempo objetiva também a reflexão sobre a: existência de 

diversidades na forma de pensar e sentir os tempos: o tempo métrico (do relógio, do 

calendário), o tempo da natureza (do ciclo da vida, das fases da lua, do dia e da 

noite, das estações do ano), o tempo geológico (das lentas transformações, das 

―eras‖), o tempo das diferentes culturas (dos cristãos, dos judeus, dos muçulmanos), 

o tempo subjetivo (do sentimento de tempo individual) e o ritmo e a ordenação 

temporal para diferentes pessoas, para diferentes atividades e instituições (o tempo 

do cozimento dos alimentos, o tempo do recreio, o tempo de cada aula, do jogo de 

futebol). (BERGAMASCHI. Disponível em: 

 http://168.96.200.17/ar/libros/anped/1317T.PDF. p. 12. Acesso em 03/08/2011. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

o tempo pode ser apreendido a partir das vivências pessoais, pela intuição, como 
no caso do tempo biológico (crescimento, envelhecimento) e do tempo psicológico 
interno dos indivíduos (ideia de sucessão, de mudança). E precisa ser 
compreendido, também, como um objeto de cultura, um objeto social construído 
pelos povos, como no caso do tempo cronológico e astronômico (sucessão de dias 
e noites, de meses e séculos). (Parâmetros Curriculares Nacionais: História e 
Geografia, Secretaria de Educação Fundamental, RJ: DP&A, 2ª ed., 2000, p. 37). 

Vemos, então, que o tempo não é apenas uma sucessão linear de 

acontecimentos o que torna as noções anteriormente apresentadas como essenciais 

para a reflexão da História e a possibilidade de trabalhar de modo diferenciado, 

rompendo com a ideia de supremacia de um grupo sobre outro (noções de 

semelhanças e diferenças que revelam o conflito nas relações entre o Eu e o Outro) 

e de desenvolvimento inerente à dinâmica histórica (mudanças, permanências e 

rupturas). 

Para tanto, desde a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental e 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA) propomos um trabalho em que a cronologia 

numa sucessão linear de acontecimentos não seja o principal critério para a escolha 

de conteúdos, mas que eles sejam norteados pelo desenvolvimento de outros 

conceitos fundamentais para a formação humana, como Cidadania, Direitos, 

Autonomia e Solidariedade. Mais do que a memorização de nomes e datas, o 

http://168.96.200.17/ar/libros/anped/1317T.PDF
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objetivo prioritário desta área de estudo deverá ser o desenvolvimento do espírito 

investigativo e do interesse pelo debate de ideias. Na EJA, por exemplo, a noção de 

cultura conceito deverá emergir constantemente no trato dos conteúdos, pois é 

fundamental que os alunos reconheçam que os conhecimentos são produtos 

culturais e são dinâmicos, transformam-se e diferenciam-se no tempo e de um grupo 

social para outro, ou seja, é importante que os alunos percebam que a cultura é um 

dos principais elementos explicativos a condição humana, da condição de um ser 

que é capaz de pensar, acumular conhecimentos e transmiti-los às novas gerações.  

Essa reflexão é fundamental na formação do cidadão e não prescinde, 

portanto do trabalho com procedimentos que possibilitem a reflexão acerca do seu 

próprio fazer e do fazer histórico, propiciando aos alunos condições para 

compreenderem o mundo em que vivem e reconhecerem-se como integrantes de 

uma cultura, num determinado tempo e espaço, reconhecendo também o espaço 

público como lugar de discussão coletiva, com participação crítica visando o 

interesse de todos. Isso implica proporcionar aos alunos condições para que 

percebam as marcas do passado em seu próprio tempo, demonstrando como o 

vivido (aqui e agora) define as formas de atuar e ―ver‖ o passado, ou seja, 

compreender que a construção do conhecimento é Histórica e comporta diferentes 

pontos de vista sobre o mundo. Sendo assim, conhecer-se e conhecer os espaços 

de sua convivência, as mudanças e propor intervenções é fator preponderante no 

trabalho da escola. Nesse processo, cria-se a possibilidade de exercitar a 

participação e a criticidade na construção do conhecimento e do mundo, com 

autonomia para assumir a explicação que lhe parecer a mais apropriada. 

No primeiro ano do Ensino Fundamental dá-se a ampliação e 

aprofundamento dos conteúdos abordados para a Educação Infantil, processo que 

se consolida nos anos seguintes com a leitura de tempos diferentes no tempo 

presente, em um determinado espaço, e a leitura desse mesmo espaço em tempos 

passados. Nos dois anos finais dessa etapa (4º e 5º anos), tornam-se mais 

sistemáticos os estudos sobre histórias de outros espaços em tempos diferentes, 

enfatizando-se as histórias sociais e culturais da comunidade local, do município, 

estado, país e mundo. 

Considerando-se que os alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental estão no início do processo da alfabetização, recomendamos os 
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trabalhos com fontes orais e iconográficas (fotografias, filmes, ilustrações); 

depoimentos; observação de diferentes tipos de edificações, objetos de uso 

cotidiano, e, a partir deste material, desenvolver trabalhos com a linguagem escrita. 

Na EJA, além do trabalho com o conceito de cultura, enfatiza-se a dimensão 

política da vida humana, visando-se aprimorar a consciência cidadã dos educandos. 

Aí está implicada a adesão a valores democráticos e o conhecimento da organização 

social e política do país, dos direitos políticos, sociais e trabalhistas que a posição de 

cidadãos lhes confere, dos espaços e formas de organização e participação na 

sociedade. 

.5.  PROPOSTA CURRICULAR DE HISTÓRIA 

PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Crianças zero a 3 anos (Creche) 

b. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Conhecer algumas manifestações culturais da comunidade. 

2. Desenvolver as noções de Identidade (nome, eu e os outros - família) e 

Tempo (ordenação e sucessão - rotina). 

c. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Canções de ninar. 

2. Hábitos de higiene e saúde. 

Crianças de 4 e 5 anos (Pré) 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Conhecer algumas manifestações culturais da comunidade. 

2. Identificar alguns papéis sociais em seus grupos de convívio, dentro e fora da 

família, dentro e fora da escola. 

3. Conhecer modos de ser, viver e trabalhar de alguns grupos sociais do 

presente. 
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4. Trabalhar com diferentes noções de tempo (ordenação, sucessão, 

simultaneidade). 

5. Desenvolver as noções de Identidade (eu e os outros - família) e Tempo 

(semelhanças e diferenças; mudanças e permanências). 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. História do nome. 

2. História da família. 

3. Regras de convivência. 

4. Festas tradicionais. 

5. Outros grupos como vizinhos e os funcionários da escola.  

PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (anos iniciais) 

 1º ano 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Conhecer e valorizar algumas manifestações culturais da comunidade. 

2. Identificar alguns papéis sociais em seus grupos de convívio, dentro e fora da 

escola. 

3. Conhecer modos de ser, viver e trabalhar de alguns grupos sociais do 

presente e do passado. 

4. Aprender a manifestar opiniões, hipóteses e ideias sobre os diversos 

assuntos colocados em pauta. 

5. Trabalhar com diferentes noções de tempo (semelhanças e diferenças; 

permanências e mudanças) introduzindo noções de temporalidades 

(ordenação, sucessão, duração, simultaneidade). 

6. Desenvolver as noções de Identidades e Alteridades (eu e os outros – família, 

grupos sociais). 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. História do nome – origem e significado. 

2. Grupo de convívio (família e escola). 

3. Como vivem as pessoas do convívio (rotina e atividades). 
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4. A vida em outros tempos. 

5. Leitura de imagens (noção de mudanças e permanências) 

6. Registro de informações. 

2º ano 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais, econômicas e 

culturais, de dimensões cotidianas, existentes no seu grupo de convívio 

familiar e escolar, ampliando para a localidade. 

2. Comparar acontecimentos no tempo a partir do seu cotidiano, tendo como 

referência anterioridade, posterioridade. 

3. Reconhecer algumas permanências e mudanças sociais, econômicas e 

culturais nas vivências cotidianas das famílias e da escola, no tempo, no 

mesmo espaço de convivência. 

4. Ampliar as noções de identidade (eu, nós e os outros – grupos sociais); 

relações sociais (família, escola e o entorno); noções de tempo (mudanças e 

permanências; semelhanças e diferenças); tempo cronológico (diferentes 

medições de tempo e calendários); relações temporais (ordenação, sucessão, 

simultaneidade). 

5. Trabalhar as relações entre a criança, o lugar e os grupos sociais, com foco 

na família, escola e a comunidade local. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Levantamento de diferenças e semelhanças individuais, sociais, econômicas 

e culturais entre os alunos da classe e entre eles e as demais pessoas que 

convivem e trabalham na escola. 

2. Levantamento de diferenças e semelhanças existentes entre os alunos, suas 

famílias e as pessoas que trabalham na escola. 

3. Pesquisas com depoimentos e relatos de pessoas da escola, da família e de 

outros grupos de convívio, fotografias e gravuras. 

4. Observações e análises de comportamentos sociais e de obras humanas: 

habitações, utensílios caseiros, ferramentas de trabalho, vestimentas, 

produção de alimentos, brincadeiras, músicas, jogos, entre outros. 
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5. Diferentes histórias pertencentes ao local em que o aluno convive, em 

diferentes tempos. 

6. Observação do entorno para a compreensão das relações sociais e 

econômicas existentes no seu próprio tempo e reconhecimento da presença 

de outros tempos no se dia a dia. 

3º ano 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência anterioridade, 

posterioridade e simultaneidade. 

2. Reconhecer algumas permanências e mudanças sociais, econômicas e 

culturais nas vivências cotidianas das famílias e da coletividade, em 

diferentes tempos, no mesmo espaço de convivência e nos espaços de 

convivência mais ampla. 

3. Identificar diferenças culturais entre o modo de vida de sua localidade e o de 

outras comunidades (estudos comparativos específicos). 

4. Ampliar o estudo das relações entre grupos sociais e a(s) comunidade(s), em 

diferentes tempos, com foco no modo de vida da comunidade local e/ou 

outras coletividades, no mesmo espaço. 

5. Ampliar o trabalho com as noções de identidade e alteridade (eu, nós e os 

outros – grupos sociais); relações sociais (diferentes coletividades, modos de 

vida e organização social); tempo histórico (leitura de tempos diferentes no 

tempo presente, em um determinado espaço, mudanças e permanências; 

semelhanças e diferenças); tempo cronológico (diferentes medições de tempo 

e calendários); relações temporais (ordenação, sucessão e simultaneidade). 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Estudos comparativos, distinguindo semelhanças e diferenças, 

permanências e mudanças de costumes, modalidades de trabalho, divisão 

de tarefas, organizações do grupo familiar e formas de relacionamento com 

a natureza. 

2. Estudos sobre diferentes profissões, divisão de trabalhos e atividades em 

geral. 
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3. Estudos sobre o viver de outros grupos da sua localidade no presente, 

identificando as semelhanças e as diferenças existentes entre os grupos 

sociais e seus costumes. 

4. Estudos sobre o passado da localidade, identificando as mudanças e as 

permanências nos hábitos, nas relações de trabalho, na organização urbana 

ou rural em que convivem. 

5. Estudos sobre as características da sociedade em que os alunos vivem, 

comparando com outros modos de vida (por exemplo, comunidades 

indígenas ou quilombolas). 

4º ano 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Identificar diferenças culturais entre o modo de vida de sua localidade e o de 

outras comunidades, estabelecendo relações entre o presente e o passado. 

2. Reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que 

a sua coletividade estabelece ou estabeleceu com outras localidades, no 

presente e no passado. 

3. Identificar as ascendências e descendências das pessoas que pertencem à 

sua localidade, contextualizando seus deslocamentos e interações culturais 

e étnicas, em diversos momentos históricos nacionais. 

4. Identificar alguns documentos históricos e fontes de informações discernindo 

algumas de suas funções. 

5. Valorizar as ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de 

vida das localidades. 

6. Explorar as vivências humanas em diferentes espaços temporais e 

contextos históricos, com foco em grupos sociais e étnicos, história da 

família e outras coletividades. 

7. Ampliar o trabalho com as noções de alteridade e diversidade; organização 

das populações em suas dimensões social, econômica, política, cultural e 

religiosa; manifestações culturais; tempos históricos e relações temporais; 

ritmos e durações temporais.  
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b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Levantamento de diferenças e semelhanças das ascendências e 

descendências entre os indivíduos que pertencem à localidade, sobretudo 

no que diz respeito às influências africanas e indígenas, constituidoras da 

nossa cultura. 

2. Estudo dos costumes de diferentes regiões: identificação de populações 

locais, suas descendências e costumes específicos. 

3. Identificação das populações nativas locais (indígenas), seu modo de vida e 

os confrontos com populações europeias. 

4. Estudo sobre o momento da chegada e formas de dominação dos 

portugueses no território nacional. 

5. Estudo das formas de deslocamentos de populações africanas para a 

América. 

6. Reconhecimento das origens dos povos africanos e seu modo de vida, as 

condições de vida estabelecidas para os africanos no Brasil, locais de 

fixação, deslocamentos posteriores, em diferentes épocas, no território 

nacional. 

7. Identificação de contextos de deslocamentos de outros grupos de imigrantes 

(europeus e asiáticos nos séculos XIX e XX), seu modo de vida e sua 

inserção nas atividades econômicas nacionais. 

8. Identificação de organizações e lutas de grupos sociais e étnicos. 

5º ano 

a. Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que 

a sua coletividade estabelece ou estabeleceu com outras localidades, no 

presente e no passado. 

2. Identificar as relações de poder estabelecidas entre a sua localidade e os 

demais centros políticos, econômicos e culturais, em diferentes tempos. 

3. Valorizar as ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de 

vida das localidades que repercutem em outras. 
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4. Conhecer movimentos sociais e formas de organização da sociedade, com 

foco em organização dos espaços urbanos e rurais, lutas e resistências dos 

grupos étnicos e sociais. 

5. Ampliar as noções de espaços urbanos e rurais (origens, funções, relações 

em diferentes tempos); dominação e resistência; tempo histórico; relações 

temporais; ritmos e durações temporais, dimensões temporais. 

Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Levantamento de diferenças e semelhanças entre grupos étnicos e sociais, 

que lutam e lutaram no passado por causas políticas, sociais, culturais, 

étnicas ou econômicas (populações indígenas, afrodescendentes etc.). 

2. Estudo de diferentes tipos de organizações urbanas. 

3. Estudo de organizações e distribuições dos espaços urbanos e rurais, 

sistemas de defesa, de abastecimento de alimento, de fornecimento de água 

e escoamento de esgoto, sistemas de comunicação, as relações comerciais, 

as atividades econômicas e administrativas, as vivências cotidianas da 

população em diferentes épocas, medições de tempo. 

4. Caracterização do espaço urbano local e suas relações com outras 

localidades urbanas e rurais. 

5. Estudo do crescimento urbano, atividades urbanas exercidas pela população 

e suas relações ou não com a vida rural, relações comerciais praticadas 

com outras localidades, atividades econômicas, processos de 

industrialização (internos e externos), organização administrativa, 

desenvolvimentos do atendimento de serviços nos seus diferentes espaços 

(esgoto, água, escolas, hospitais). 

.6. AVALIAÇÃO 

Nesta proposta curricular a avaliação é concebida como um procedimento 

cotidiano, em que as atividades desenvolvidas em sala de aula e fora dela 

constituem o processo de construção do conhecimento, tais como: leitura, 

interpretação e produção de textos, debates, pesquisa, relatórios, etc. 

As atividades devem ser pensadas de forma a contemplar os conhecimentos 

prévios dos alunos e, a partir de então, verificar os avanços feitos por eles no 
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decorrer do tempo, trabalhando em uma perspectiva de avaliação diagnóstica, 

conforme nos indica Hoffmann (2000). 

Os instrumentos devem ser os mais diversos, como os registros cotidianos 

do professor, a elaboração de portfólios, construção de textos coletivos, 

autoavaliações, provas, avaliação entre pares. 
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3.1.2 CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

3.1.2.1 Ciências Naturais 

.1 Introdução 

Este documento foi elaborado com base nas reflexões das oficinas de 

Ciências, desenvolvidas com os professores da Rede Municipal de Ensino de 

Carapicuíba/SP na primeira etapa de formação (2012), e do grupo de formação de 

Ciências. Em primeiro momento a análise dos planos de ensino de Ciências das 

Escolas e relatos dos participantes do grupo de formação, mostraram que os 
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professores do Ensino Fundamental utilizam o livro didático como organizador dos 

conteúdos nos anos dos ciclos.  

Buscou-se nos espaços de formação construir com os participantes uma 

proposta curricular norteadora da prática pedagógica do professor, em que a 

realidade local seja uma das diretrizes pedagógicas a ser incorporada na elaboração 

do plano de ensino de Ciências. Discutiram-se práticas didáticas relevantes para 

aproximar o conteúdo de ciências da realidade local. Visitamos algumas práticas 

desenvolvidas pelos professores das Escolas Municipais de Educação Infantil 

(E.M.E.I.s) que apresentam essas características, a exemplo da roda de conversa. 

.2 Visão de área das Ciências Naturais e organização dos 

conteúdos. 

O conhecimento pertinente de Edgar Morin (2001) se define como saber 

contextualizado e multidimensional em diálogo com a realidade, a história e os 

saberes populares.  

Orientado pela abordagem do conhecimento pertinente, entendemos que 

cumpre ao ensino das Ciências Naturais a função de contribuir na instrumentalização 

do aluno para a leitura da realidade em que se insere, possibilitando, através de 

rupturas que o próprio aluno deverá fazer, a reflexão e ação sobre o mundo em que 

vive, quer nas relações com as pessoas, quer na relação da sociedade com o meio 

natural e tecnológico. 

Essa reflexão inicial foi base para o grupo de formação estabelecer a visão de 

área de Ciências norteadora da elaboração do programa curricular.  

Nessa perspectiva visando romper com a forma tradicional de organizar os 

conteúdos de ciências, na qual o livro didático ocupa o lugar de orientar os 

conteúdos nos Ciclos de aprendizagem e o conhecimento aparece de forma 

unidimensional, o grupo estabeleceu como eixo da proposta pedagógica o estudo da 

realidade local como o centro irradiador do processo educativo.    

Dessa forma, como ponto de partida para a organização dos conteúdos de 

Ciências, propôs-se no grupo de formação que o programa da área seria elaborado a 

partir de um objeto de investigação, selecionado da realidade local. Esse objeto pode 
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ser um lugar, um tema ou um problema.  Parte-se do princípio de que o aprendizado 

se dá pela relação e interação entre os sujeitos sociais e os objetos. Portanto, a 

opção por um objeto de estudo da realidade da qual o estudante se insere, por 

possibilitar a relação entre a realidade e os conteúdos, permitirá a contextualização 

do ensino e da aprendizagem. 

Investigar a realidade local não significa simplificar ou restringir o acesso ao 

conhecimento da área. Muito pelo contrário: Na verdade ao mobilizar o conhecimento 

científico em diálogo com os saberes populares e a realidade local para a realização 

de uma leitura mais complexa dessa realidade, ampliam-se e aprofundam-se os 

saberes científicos. Por exemplo: estudar organismos patogênicos e suas formas de 

transmissão inseridas em uma discussão sobre política de saúde, considerando a 

questão do saneamento básico local, as doenças veiculadas no bairro, as condições 

ambientais favoráveis para proliferação desses agentes, os hábitos dos alunos e a 

política de Saúde Municipal, dentre outras, possibilita dar significado e contexto aos 

conteúdos do tema doenças, que normalmente são tratadas de forma memorativa 

pelos livros didáticos. 

Para o grupo de formação, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais: 

MEC,1996) são referências para repensar tanto os currículos como as práticas de 

ensino. As Ciências Naturais investiga a natureza constituída pelas suas redes de 

relações e fenômenos da qual o ser humano é parte integrante e agente 

transformador. Em função da amplitude e da diversidade dos conteúdos da área de 

Ciências inseridas em um objeto de investigação, os PCNs estabeleceram, num 

primeiro momento, os fundamentos norteadores da seleção dos conteúdos para a 

área: 

os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e 

valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno, de 

maneira que ele possa operar com tais conteúdos e avançar efetivamente nos 

seus conhecimentos; O ensino de Ciências deve relacionar fenômenos naturais e 

objetos da tecnologia, possibilitando a formação de um mundo permanentemente 

reelaborado; os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social e ter 

revelado seus reflexos na cultura, para permitirem ao aluno, compreender em seu 

cotidiano, as relações entre o homem e a natureza mediados pela tecnologia. 
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Com base nesses fundamentos, Os PCNs propõem organizar os conteúdos 

por blocos temáticos com o objetivo de facilitar o tratamento interdisciplinar das 

Ciências Naturais e flexibilizar o programa da disciplina ao interesse e às 

características do aluno. Segundo os PCN, os temas podem ser escolhidos 

considerando-se a realidade da comunidade escolar, ou seja,partir de um objeto de 

estudo impregnado pelo contexto social e da vivência cultural de alunos e 

professores. Os blocos temáticos são: Ambiente, Ser humano e saúde, Recursos 

tecnológicos, Terra e Universo.  Os PCNs trazem uma proposta de distribuição dos 

conteúdos organizados por objetivos em cada ciclo e por blocos temáticos.  

A seleção e investigação de um objeto de estudo pela escola propiciam 

movimentar saberes que se enquadram em vários blocos temáticos. Na investigação 

de uma horta, por exemplo, o estudo do ciclo de vida das plantas aborda aspectos do 

funcionamento do ambiente; ao retratar a importância da compreensão do ciclo de 

vida da planta para o ser humano como um dos passos para o desenvolvimento da 

agricultura mobilizamos saberes do eixo recursos tecnológicos; aspectos nutritivos 

das plantas e da segurança alimentar, envolvendo a produção e o consumo de 

alimento, são conteúdos do eixo ―ser humano e saúde‖. Dessa forma, podemos 

elaborar e executar um plano de ensino para um único ano envolvendo todas essas 

abordagens. A organização dos conteúdos por blocos temáticos a partir do objeto de 

estudo possibilita a elaboração de um programa curricular para a rede sem perder a 

flexibilização necessária para que a unidade escolar lide com a sua realidade local.   

A abordagem por conceitos básicos foi outro parâmetro norteador da seleção 

e organização dos conteúdos escolares discutidos e considerados pelo Grupo de 

Formação. A abordagem por conceitos surgiu em meio ao movimento de 

reorientação curricular de Ciências empreendido pela Prefeitura de São Paulo nos 

anos 90. Tais conceitos, por sua extensão, transcendem conteúdos específicos da 

área de ciências por estarem simultaneamente presentes na explicação de vários 

fenômenos. O conceito de transformação, por exemplo, no seu sentido mais amplo é 

um evento, fenômeno ou situação concreta, que altera a condição do objeto de 

estudo no espaço e no tempo. Observa-se a transformação através da mudança nas 

características do objeto (aspecto, tamanho, forma, cor) entre o antes e o depois. 

Esse conceito aparece na explicação do fenômeno do ciclo da água (sucessão de 

mudanças físicas da água), no fenômeno de apodrecimento do alimento e em muitos 
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outros eventos. Os conceitos básicos das Ciências podem ser retomados ao longo 

dos anos de ensino numa perspectiva cada vez mais complexa, seja para a 

compreensão do próprio conceito como para a compreensão da dinâmica do meio 

ambiente. 

Os conceitos básicos por ordem de complexidade são:  

1. Espaço, tempo, matéria viva e não viva. 

2. Processos de transformação. 

3. Regularidades e variâncias (ciclos, por exemplo). 

4. Energia (como agente da transformação). 

5. Regulações e equilíbrio.   

Na Educação Infantil e primeiros ciclos do Ensino Fundamental privilegiam-se 

as noções e os conceitos básicos: espaço, tempo, matéria viva e não viva; nos 

demais ciclos do Ensino Fundamental estas noções e conceitos são ampliados: as 

transformações, as regularidades e invariâncias (ciclos); a energia; as regulações e 

equilíbrio. 

.3 Estudo da Realidade: a problematização como abordagem 

metodológica. 

Outro aspecto relevante nas discussões do Grupo de Formação foi a 

necessidade da adoção de uma proposta pedagógica que estabeleça diálogos entre 

o conhecimento da área de Ciências e o saber do senso comum. Esse diálogo 

reflexivo, ao promover o confronto entre o saber do aluno e o saber científico, 

possibilita um movimento de reconstrução do pensamento e do entendimento sobre 

a realidade. 

A problematização de situações foi uma estratégia didática amplamente 

utilizada pelo grupo de formação ao longo das oficinas como forma de promover a 

reflexão dialógica. A apresentação de situações problemas, ao gerar reflexões no 

coletivo, permite fazer a ligação do conteúdo com situações reais que eles conhecem 

e vivenciam. Isso serve também para a experimentação: elaborar problemas para 

motivar o aluno a acompanhar e observar os resultados da experimentação e 
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relacioná-los com a sua realidade, isto é fundamental para acessar o conhecimento 

científico de forma significativa.  

Dessa forma, num primeiro momento é desejável que a postura do professor 

seja mais de questionar e lançar dúvidas do que de responder e fornecer 

explicações. Por exemplo, o ciclo da água, que nos livros didáticos é apresentado de 

forma textual, simplificado e memorativo, é um ótimo fenômeno para trabalhar de 

forma experimental e problematizadora. O que acontece com a água da roupa 

molhada estendida no varal? Quais os caminhos da água da chuva no seu bairro? 

Como podemos provar que existe água no ar? De onde vem a água que chega pelo 

cano da sua casa e para onde vai a água usada que sai pelo esgoto? Essas 

questões aguçam a curiosidade e abrem um leque de possibilidades de 

experimentações que envolvem os alunos num processo de investigação sobre o seu 

ambiente.  Por exemplo: a criança ao visualizar a formação de gotículas de água no 

lado externo do copo com água gelada, afirma que se trata do ―suor‖ do copo.  

No universo lógico do pensamento da criança, ela utiliza uma característica 

do funcionamento do seu corpo para explicar um fenômeno que ela entende ser 

semelhante. Essa questão abre várias possibilidades de reflexão que envolve 

conceitos e experimentos de permeabilidade, impermeabilidade, estados físicos da 

água, troca de calor (energia) entre os materiais, características dos seres vivos, 

interação. De forma indagadora podemos num primeiro momento promover conflitos 

sobre a explicação para, em um segundo momento, contribuir para a construção de 

uma nova explicação para o fenômeno.  

A Roda de Conversa indicada nas discussões como exemplo de estratégia 

didática pelos professores das E.M.E.I.s (Escolas Municipais de Educação Infantil) 

apresenta esse potencial dialógico. Ao estabelecer o diálogo no processo educativo, 

a Roda de Conversa garante ao aluno expor as suas ideias e, ao fazê-lo, permite ao 

professor entender como a criança pensa o fenômeno para, a partir daí, fazer 

intervenções no sentido de possibilitar a reconstrução do seu pensamento.  

Estudo do Meio  

O Estudo do Meio mereceu uma atenção especial pelo grupo em função de 

seu potencial pedagógico de envolver a comunidade escolar no estudo da própria 
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realidade em sua multiplicidade de aspectos. O meio, como objeto de estudo, é 

mobilizador da comunidade escolar no planejamento e execução das suas várias 

ações. Discussão da saída com os pais, levantamento de informações sobre o meio 

a ser estudado, visita a campo para reconhecimento, seleção e elaboração de 

material didático, definição do percurso a ser realizado com os alunos, são algumas 

das ações do estudo do meio que envolve o coletivo da Escola. Os planos de ensino, 

os conteúdos e os materiais didáticos são elaborados a partir de um movimento 

intrínseco; a Escola que coloca a equipe escolar, os professores e os alunos na 

postura de pesquisador e produtor de seu saber.     

A atividade de Estudo do Meio foi vivenciada por alguns professores do 

Grupo de Estudos Curriculares (GEC) de Ciências Naturais no Parque Raposo 

Tavares (São Paulo/SP) em 3 encontros: o primeiro discutiu a proposição teórica 

metodológica; o segundo foi a saída ao meio; o terceiro encontro foi o momento da 

análise das informações e síntese do trabalho.   

A proposição metodológica do estudo do meio tem como referência os 

trabalhos de Nídia Nacib Pontuschka (2009). No espaço de formação utilizamos o 

artigo ―Estudo do Meio, Interdisciplinaridade e Ação Pedagógica‖, que retrata o 

estudo do meio desenvolvida por educadores da cidade de Guarulhos sob a sua 

orientação.  

Segundo PONTUSCHKA (2009), os princípios pedagógicos que embasam a 

proposta de estudo do meio são: 

1. A realidade observada, analisada e historicizada como bases para a 

construção do conhecimento. 

2. O conhecimento como forma de leitura da realidade na perspectiva 

interdisciplinar. 

3. A formação de sujeitos cidadãos, conscientes e críticos. 

Esses princípios, segundo a autora, indicam uma concepção de educação em 

que o Estudo do Meio realmente encontra seu lugar, ao considerar que o 

aprendizado se dá pela relação que se estabelece entre os sujeitos e os objetos num 

movimento de ir e vir, entendendo-se que o objeto de conhecimento inclui os 

indivíduos e suas relações em toda a dimensão social que é constitutiva dos sujeitos 
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no movimento de conhecer. Sair a campo, para Pontuschka (2009), é estabelecer um 

diálogo com o objeto de estudo e sua história. 

Na nossa vivência, propomos o Parque Raposo Tavares, localizado na 

Subprefeitura do Butantã, SP, como objeto do nosso estudo. Estabelecemos o 

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRSANS) e a Central 

de Triagem de Coleta Seletiva, ambos situados no parque, como os locais de nossa 

visitação. Elegemos ―a horta como instrumento de reflexão da nossa Alimentação‖ e 

a ―Coleta Seletiva‖ como temas de investigação.  

Num primeiro momento resgatamos a história da formação do bairro e do 

Parque. O bairro se formou na década de 1960 em torno de um lixão da Prefeitura de 

São Paulo. O lixão era, ao mesmo tempo, fonte de renda e gerador de problemas 

urbanos e ambientais: vivia-se o paradoxo em que a comunidade lutava pelo 

fechamento do lixão e, ao mesmo tempo, a sua permanência era vital para parte da 

população, que retirava a sua renda e o seu sustento da comercialização das 

sucatas coletadas. Em meados da década de 1970 a Prefeitura fechou o lixão e na 

década de 1980, como forma de requalificar a área, criou-se o Parque Raposo 

Tavares.  

De posse dessas informações, fomos ao meio buscar entender em quais 

contextos foram criados no espaço do Parque o CRSANS e a Central de Triagem de 

Coleta Seletiva: Como surgiram as demandas por esses serviços? Qual a 

participação da comunidade nesse processo? Como esses equipamentos se 

relacionam e dialogam com a comunidade local?  

O Estudo do Meio no Parque Raposo contribuiu para desvendar essas 

questões e chegar ao conhecimento de que parque é esse na cidade: o Parque 

como espaço da educação, da reflexão sobre a cultura alimentar, do cooperativismo 

dos catadores da Central de Triagem, da reflexão sobre os resíduos produzidos pela 

nossa sociedade, da coleta seletiva integrada ao movimento de inclusão social. 

Enfim, o Parque como espaço do movimento comunitário por qualidade urbana e 

ambiental e da expressão da participação cidadã.   

O Estudo do Meio é uma abordagem metodológica que envolve as pessoas 

na leitura coletiva do espaço que se realiza em múltiplas ações combinadas e 
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complexas. Empreender um trabalho educativo que desvende essas ações contribui 

para a construção de sujeitos cidadãos, conscientes e críticos. É a Escola cumprindo 

a sua função social.   

Síntese 

Em resumo, o conhecimento pertinente de Morin (2001) orienta a concepção 

de ensino da área de Ciências que se apoia em um objeto contextualizado de estudo 

como organizador dos conteúdos. Contribuindo com essa organização, os conteúdos 

são agrupados em eixos temáticos conforme os parâmetros curriculares. A área se 

apoia ainda nos conceitos básicos para garantir um referencial de organização do 

programa.  

A elaboração do programa curricular de Ciências deve usar como critério a 

realidade local, os conceitos básicos, o desenvolvimento cognitivo do aluno e uma 

didática que garanta a dialogicidade no processo educativo. 

.4  Expectativas de aprendizagem. 

Na área de Ciências Naturais é muito comum as propostas curriculares 

oferecerem um rol de conteúdos distribuídos nos anos dos ciclos. Nesse caso, pode-

se criar uma situação na qual os objetivos passam a ser definidos pelos conteúdos 

prévios, quando deve ser o contrário: primeiro, em função das nossas realidades, 

definimos os nossos objetivos educacionais; depois, vamos completar a proposta 

pedagógica com os conteúdos e o método para que tais objetivos possam ser 

alcançados. 

Um segundo aspecto, ao menos em relação às E.M.E.I.s, refere-se ao fato de 

que a proposta curricular apresenta a indicação de integrar os conhecimentos de 

Ciências Naturais aos das áreas de História e Geografia, formando o eixo Natureza e 

Sociedade. Nessa perspectiva, perde-se o sentido da seleção dos conteúdos prévios 

por área, já que os mesmos, vão ser elencados a partir de um objeto de ensino 

comum.  
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ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil apresentam os 

conhecimentos da área de Ciências Naturais integrados à História e Geografia, 

formando o eixo Natureza e Sociedade. Assim, as Ciências devem por meio de uma 

abordagem metodológica multidisciplinar e multidimensional ou interdisciplinar, 

contribuir na ampliação das experiências das crianças e na construção de 

conhecimentos sobre o meio social e natural. 

De uma forma geral, as diversas propostas curriculares apresentam o estudo 

sobre o ambiente e os cuidados com o corpo como eixo de organização dos 

conteúdos de Ciências para o Ensino de Educação Infantil.  

A concepção de ambiente deve ser construída a partir das experiências e 

vivências da criança, reportando-se, dessa forma, ao seu espaço de vivência. O 

mesmo deve ser feito para os estudos com os cuidados com o corpo.   

O estudo do ambiente nos remete a construção dos conceitos de vida e de 

matéria não viva. A criança nessa faixa etária apresenta uma visão marcada pelo 

artificialismo, pelo finalismo e pelo animismo que, de forma geral, atribui vida aos 

objetos que apresentam uma importância direta para ela ou uma característica sua 

como referência. Nessa perspectiva, o sol, por exemplo, pode ter vida porque aquece 

o corpo; a planta não tem vida por que não se locomove. A criança não romperá com 

a sua concepção de vida, construída a partir de um universo egocêntrico, por meio 

de simples definições.  

Estimular as crianças a expressarem suas concepções de vida, a partir de 

objetos com vida e sem vida apresentados a elas, permite reconhecer as ideias de 

vida das crianças e, ao mesmo tempo, por meio de questões problematizadoras, 

realçar as contradições presentes nas suas representações. Esse exercício, por 

proporcionar confrontos e explicitar contradições e conflitos, pode contribuir para um 

movimento de reelaboração das ideias de vida presente em suas interpretações de 

mundo. A construção desse conceito permitirá avançar nos estudos do ambiente, até 

a classificação dos seus componentes em seres vivos e não vivos. Portanto, é 

precipitada e inapropriada a classificação dos componentes do ambiente em seres 

vivos e não vivos antes da apropriação do conceito de vida pela criança. 
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O ensino de ciências deve nas Escolas de Educação Infantil e nas Escolas de 

ensino fundamental explorar ao máximo os espaços externos como jardins, hortas e 

áreas livres para as práticas pedagógicas. A Escola pode organizar o espaço para a 

formação de nichos de aprendizagem, tais como horta, jardim, jardim em vasos, 

jardim vertical (vasos pendurados nas paredes). São espaços que podem ser 

utilizados como áreas de experimentação e observação da vida.    

Abaixo apresentamos conteúdos referenciais ao estudo da horta, do jardim ou 

de experimentos com germinação e cultivos de plantas em pequenos espaços. 

Crianças de zero a 03 anos. 

a. Objetivos indicados pelos RCNs para essa faixa etária: 

1. Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com pessoas. 

2. Estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos 

diversos, manifestando curiosidade e interesse. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Percepção do próprio corpo por meio de seu uso em atividades do cotidiano 

(proposta para o registro da atividade: as crianças deitadas sobre o papel 

traçam a linha dos seus corpos; ao relatarem as atividades nomeiam os 

órgãos envolvidos e esquematizam ou apontam esses órgãos no papel). 

2. Contato com pequenos animais e plantas no jardim ou na horta da escola; 

observação e registro das características desses animais e plantas. 

3. Acompanhamento da germinação e do crescimento de plantas. 

4. Cuidados com o jardim ou a horta (rega, remoção de pragas, limpeza). 

a) Cuidados com a saúde pessoal e ambiental (o tema das doenças e a 

importância de lavar as mãos antes das refeições). 

b) O tema da produção dos resíduos e a destinação adequada do lixo. 

c) O tema da dentição e a escovação dos dentes após as refeições. 

d) O tema da água, a higiene pessoal e o estímulo ao hábito do consumo de 

água. 
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e) O tema da alimentação e as refeições, dentre as quais a da merenda 

escolar e dos lanches coletivos – desenvolver práticas com os alunos 

relacionados com as ações dos temas. 

Crianças de 04 a 05 anos. 

a. Para essa faixa etária os Parâmetros estabelecem as seguintes expectativas de 

aprendizagem: 

1. Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, 

formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, 

manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando 

informações e confrontando ideias. 

2. Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo 

social e de outros grupos. 

3. Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que 

ali se estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das 

espécies e para a qualidade da vida. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Ciclo de vida das plantas – Observar o ciclo de vida das plantas para 

identificá-la como ser vivo.  

Propostas de conteúdos: 

a) Acompanhamento do desenvolvimento da planta, passando pela 

germinação, formação das raízes e folhas, floração, frutificação e formação 

de sementes; comparação das sementes obtidas no cultivo com as 

sementes comercializadas; as partes das plantas - raízes, caule e folhas. 

b) Interação das plantas com os elementos do ambiente – Observar e 

descrever as características das plantas e as necessidades delas para 

viver: água, terra, luz; cuidados com as plantas (rega, remoção de pragas, 

adubagem...). Essa atividade deve ser desenvolvida com base em 

experimentações realizadas pelo aluno.  

2. Alimentação – Todas as etapas devem ter como referência a realidade local, 

ou seja, os alimentos consumidos pelos alunos e seus hábitos alimentares: 
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a) As plantas como base da alimentação do ser humano; as partes dos 

vegetais utilizadas na alimentação (por meio da confecção de uma salada 

coletiva reconhecer as partes dos vegetais utilizadas na alimentação); 

locais do bairro que comercializam os alimentos. 

b) O que comemos? Alimentos que fazem parte das refeições da família 

(como são elaborados e consumidos, hábitos/cultura alimentar); outras 

formas de preparar o alimento (receitas/cultura alimentar). 

c) Classificação dos alimentos (origem - animal ou vegetal); atividades 

envolvidas na produção desses alimentos (origem do alimento: agricultura 

produz vegetal; pecuária se refere à criação de animais para obtenção de 

carne e outros derivados; agricultura e industrialização se referem a 

produtos agrícolas que são industrializados para serem comercializados, a 

exemplo de milho enlatado; pecuária e industrialização se referem a 

derivados de carne industrializada, a exemplo do presunto); os animais 

que fazem parte da nossa alimentação (como são criados, local de criação, 

alimentação desses animais...) 

d) A importância da higiene na produção e consumo dos alimentos - no bairro 

tem criadouros de animais destinados a alimentação? 

3. Os animais – Propostas de conteúdos: 

a) A fauna presente na horta ou no jardim da Escola (minhoca, besouro, 

piolho de cobra, pássaros, borboletas, etc.). 

▪ Onde vivem; do que se alimentam; como se locomovem; quais 

animais os predam. 

▪ As características desses animais; as características comuns a todos 

os animais; os animais do bairro (cachorro, gato, rato, barata, 

pernilongo, pombos); por que as pessoas criam animais na cidade. 

▪ As nossas responsabilidades na criação dos animais; os problemas 

com os animais domésticos. 

b) Os animais sinantrópicos. 

▪ Onde vivem; do que se alimentam. 

▪ Como se reproduzem. 

▪ Por que são indesejáveis. 

▪ Os problemas com os animais sinantrópicos (doenças, contaminação 
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da água e dos alimentos...). 

▪ O controle dos animais sinantrópicos (Prevenção, limpeza...). 

4. Corpo humano – Retomar os conteúdos da faixa etária anterior aprofundando 

os temas.  

a) Procedimentos relacionados à alimentação e higiene das mãos e do corpo. 

▪ Cuidados e limpeza pessoal das várias partes do corpo. 

▪ Uso dos sanitários. 

b) O corpo em movimento; os órgãos que colocam o corpo em movimento: 

músculos, ossos, membros, o cérebro (comando). 

c) Brincadeiras e corpo humano; os movimentos dos órgãos e partes do 

corpo usados nas diferentes brincadeiras. 

d) A importância dos sentidos para a vida dos animais e do ser humano; 

reconhecimento de objetos através dos diferentes sentidos.  

ENSINO FUNDAMENTAL  

1º ao 3º ano 

Nesse ciclo os conteúdos de Ciências se organizam por blocos temáticos: 

Ambiente, Ser humano e Saúde, Recursos Tecnológicos e Terra. 

Amplia-se o conceito de vida e se introduz de forma sistemática o conceito de 

transformação. São conceitos fundamentais para aprofundar o entendimento do 

funcionamento do ambiente e compreender o corpo humano em processo de 

mudanças. Pode-se focar o estudo do ambiente e seus componentes em uma horta, 

jardim, ou mata próxima a escola. Por exemplo: a presença de alguns animais no 

jardim (besouro e aranha) suscita indagações (tais como inseto ou aracnídeo?), que 

podem ser ponto de partida para investigações sobre os grupos de seres vivos.  

a. Os Parâmetros curriculares estabelecem os seguintes objetivos e 

expectativas de aprendizagem: 

1. Observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre 

diversos ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, 

ar, luz, calor, solo e características específicas dos ambientes diferentes. 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 107 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

2. Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres 

vivos e condições do ambiente em que vivem, valorizando a diversidade da 

vida; 

3. Observar e identificar algumas características do corpo humano e alguns 

comportamentos nas diferentes fases da vida, no homem e na mulher, 

aproximando-se à noção de ciclo vital do ser humano e respeitando as 

diferenças individuais. 

4. Reconhecer processos e etapas de transformação de materiais em objetos; 

5. Realizar experimentos simples sobre os materiais e objetos do ambiente 

para investigar características e propriedades dos materiais e de algumas 

formas de energia. 

6. Utilizar características e propriedades de materiais, objetos, seres vivos para 

elaborar. 

7. Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo. 

8. Organizar e registrar informações por meio de desenhos, quadros, 

esquemas, listas e pequenos textos, sob orientação do professor. 

9. Comunicar de modo oral, escrito e por meio de desenhos, perguntas, 

suposições dadas e conclusões, respeitando as diferentes opiniões e 

utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias. 

10. Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, em relação à 

alimentação e à higiene pessoal, desenvolvendo a responsabilidade no 

cuidado com o próprio corpo e com os espaços que habita. 

Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Ambiente – Compreender a estrutura e o funcionamento do ambiente.  

a) Os componentes do ambiente:  

▪ Seres vivos e não vivos (solo, água, ar, rochas). 

▪ Ambientes naturais e construídos; componentes comuns a todos os 

ambientes (regularidades). 

▪ Alimentação, sustentação, locomoção, formas do corpo, reprodução e 

outras características que capacitam os animais a viverem no seu 

ambiente (selecionar os animais a partir do local para estudo). 

b) Ciclo vital dos animais e das plantas (acompanhamento do ciclo de vida – 

transformações - das plantas e do ciclo de vida de um animal - por 
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exemplo: a transformação da lagarta em borboleta). 

c) A relação dos seres vivos determinada pelo alimento: como os animais 

obtêm alimento (animais herbívoros, carnívoros e onívoros); como as 

plantas obtêm alimento (os nutrientes que as plantas retiram do solo e os 

que elas produzem; por exemplo: como a cana de açúcar obtém o açúcar 

– produção do açúcar pela planta). 

2. Ser Humano e Saúde – Compreender as transformações do corpo humano 

no seu crescimento e desenvolvimento e as condições essenciais à 

manutenção da saúde:  

a) Ciclo de vida dos seres humanos (organizar painel com fotos das 

crianças nas diferentes fases da vida e complementar com figuras de 

adolescentes, adultos e idosos para a construção de uma 

representação do ciclo de vida humana). 

b) As características, os comportamentos e os hábitos nas diferentes 

idades (como são as pessoas; o que fazem nas diferentes faixas 

etárias; diversão e descanso; suas responsabilidades). 

c) As crianças na Cidade de Carapicuíba (abordar os espaços das 

brincadeiras; a questão do trabalho infantil, os direitos das crianças, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança na escola). 

d) As características externas do corpo humano nas diferentes etapas de 

desenvolvimento (abordar as características dos bebês, das crianças 

meninas e meninos e o surgimento das características secundárias nos 

homens e nas mulheres). 

e) Comparar o corpo humano e seu comportamento com o de outros 

animais (ressaltar as características bípedes do ser humano, que libera 

os membros anteriores para o desenvolvimento do trabalho; a 

dependência do filhote humano no processo de desenvolvimento, etc.); 

a autonomia das crianças para cuidar da higiene e da saúde do corpo; a 

questão da consciência para os procedimentos de higiene. 

f) O corpo humano nas diferentes culturas. 

g) A saúde ambiental do bairro (abordar o saneamento básico integrado a 

saúde das pessoas); as doenças veiculadas no bairro (agendar trabalho 

integrado com o Posto de Saúde; as doenças veiculadas no bairro e as 

formas de prevenção; as ações do Município e do Estado na área da 

Saúde).  



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 109 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

3. Recursos tecnológicos – Compreender a relação da sociedade com o meio 

natural e tecnológico. Conteúdos:  

a) Selecionar o processo de produção de alguns objetos do espaço social, 

abordando a extração da matéria prima, transformação do ambiente 

natural, industrialização e o uso do objeto (por exemplo:a produção de 

tijolos – o barro como matéria prima, as transformações do ambiente 

natural para a obtenção do barro, o funcionamento de uma olaria, a 

transformação do barro em tijolo, o uso do tijolo na construção da casa. 

b) Os resíduos na produção da casa; a lata de alumínio como embalagem 

– a extração da matéria prima do alumínio na natureza e a sua 

transformação em alumínio, a lata de alumínio como embalagem, a 

embalagem como resíduo do consumo do alimento, a reciclagem como 

tratamento adequado da lata de alumínio.... 

c) O ambiente natural como fornecedor dos recursos naturais para a 

produção do espaço social; o conhecimento técnico e o trabalho como 

instrumentos da transformação do espaço natural em espaço social (a 

produção do espaço humano).  

4º e 5º ano 

Além da retomada e aprofundamento dos conceitos de vida e transformação, 

devem ser construídos os conceitos de regularidades e energia. As transformações 

acontecem vinculadas a ciclos abertos ou fechados, que permitem identificar 

regularidades. Nos ciclos, a questão temporal é fundamental. Considerando um 

intervalo de tempo menor, podemos pontuar um evento como transformação. Em se 

tratando de um tempo maior, a transformação pode fazer parte de um ciclo que 

acontece em certo espaço, envolvendo matéria viva e não viva. Exemplo: a 

evaporação da água, num espaço de tempo menor, é uma transformação. Em um 

espaço de tempo maior, compõe uma das etapas do ciclo da água, que envolve a 

evaporação, a liquefação para a formação de nuvens e o retorno da água à 

superfície na forma de chuvas. A vida faz parte desse ciclo na medida em que a 

água como componente vital entra e sai dos seres vivos.   

Destacamos ciclos do ambiente como ciclo da água, ciclo da vida, ciclo das 

doenças, bem como ciclos de atividades humanas como, por exemplo, a reciclagem.  



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 110 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

O ―agente‖ da transformação e das regularidades é a energia. Calor, luz, 

movimento são formas de energia presentes nas transformações e ciclos. 

Considerando o princípio da conservação da energia (a energia não desaparece, e 

sim se transforma), nesse ciclo de ensino, podemos tratar a energia como agente da 

transformação, tomando o cuidado para não apresentá-la como algo que desaparece 

com o evento. Na transformação dos materiais, a energia envolvida no processo se 

altera, seja se modificando de uma forma para outra, ou passando de um objeto para 

outro. Por exemplo: na evaporação, a água ganha energia (calor) do meio e passa 

do estado liquido para o estado de vapor; na liquefação a água perde energia (calor) 

para o meio e passa do estado de vapor para líquido. Na fotossíntese, a energia 

luminosa do sol se transforma em energia potencial, armazenada na forma de 

energia química na glicose, produto da fotossíntese. Na respiração a energia química 

da glicose se transforma em energia calorífica, utilizada no funcionamento do corpo e 

depois perdida para o ambiente na forma de calor. A terra recebe energia luminosa 

do sol que se transforma em energia calorífica. A temperatura da terra fica dentro de 

certa regularidade porque o calor é perdido para o espaço. 

a. As principais expectativas de aprendizagem e objetivos elencados nos 

Parâmetros Curriculares para esse ciclo são: 

1. Identificar e compreender as relações entre solo, água e seres vivos nos 

fenômenos de escoamento da água, erosão e fertilidade dos solos, nos 

ambientes urbano e rural. 

2. Caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo. 

3. Compreender o corpo humano como um todo integrado e a saúde como bem-

estar físico, social e psíquico do indivíduo. 

4. Compreender o alimento como fonte de matéria e energia para o crescimento 

e manutenção do corpo, e a nutrição como conjunto de transformações 

sofridas pelos alimentos no corpo humano: a digestão, a absorção e o 

transporte de substâncias e a eliminação de resíduos. 

5. Estabelecer relação entre a falta de asseio corporal, a higiene ambiental e a 

ocorrência de doenças no homem. 

6. Identificar as defesas naturais e estimuladas (vacinas) do corpo. 

7. Caracterizar o aparelho reprodutor masculino e feminino, e as mudanças no 

corpo durante a puberdade, respeitando as diferenças individuais do corpo e 
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do comportamento nas várias fases da vida. 

8. Identificar diferentes manifestações de energia — luz, calor, eletricidade e 

som — e conhecer alguns processos de transformação de energia na 

natureza e por meio de recursos tecnológicos. 

9. Identificar os processos de captação, distribuição, armazenamento e 

tratamento da água, relacionando-os com as condições necessárias à 

preservação da saúde. 

10. Caracterizar materiais recicláveis e processos de tratamento de alguns 

materiais do lixo — matéria orgânica, papel, plástico, etc. 

11. Buscar e coletar informações por meio da observação direta e indireta, da 

experimentação, de entrevistas e visitas, conforme requer o assunto em 

estudo e sob orientação do professor. 

12. Confrontar as suposições individuais e coletivas com as informações obtidas, 

respeitando as diferentes opiniões, e reelaborando suas ideias diante das 

evidências apresentadas. 

13. Organizar e registrar as informações por intermédio de desenhos, quadros, 

tabelas, esquemas, gráficos, listas, textos e maquetes, de acordo com as 

exigências do assunto em estudo, sob orientação do professor. 

14. Interpretar as informações por meio do estabelecimento de relações de 

dependência, de causa e efeito, de sequência e de forma e função. 

15. Responsabilizar-se no cuidado com os espaços que habita e com o próprio 

corpo, incorporando hábitos possíveis e necessários de alimentação e higiene 

no preparo dos alimentos, de repouso e lazer adequados. 

16. Valorizar a vida em sua diversidade e a preservação dos ambientes. 

b. Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Ambiente: Tem como objetivo central ampliar as noções sobre a estrutura e 

funcionamento do ambiente, reforçando a abordagem das interações dos 

seres vivos com outros seres vivos e com o ambiente físico, destacando-se 

os ciclos que fazem interface com a vida. Conteúdos: 

a) Relações de trocas de calor entre a água e o meio e as mudanças de 

estado da água; a água na natureza (abordar: os lugares que 

encontramos água; a água enquanto solvente; a água na natureza 

enquanto mistura de substâncias); separação de misturas envolvendo a 
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água (filtração, decantação e evaporação e liquefação, etc.). 

b) O ciclo da água no ambiente natural e no ambiente da cidade (abordar: a 

enchente como um fenômeno social; a participação dos seres vivos no 

ciclo da água; a importância da vegetação no controle das enchentes; a 

formação dos córregos, etc.). 

c) As diferentes águas que aparecem no dia a dia da cidade (a água da 

torneira, do rio, do lago, do esgoto, etc.); o tratamento da água; o caminho 

da água da represa até a torneira; o uso da água nas nossas casas 

(beber, sanear a casa, etc.). 

d) O destino da água utilizada; a função natural dos rios e córregos; a função 

do rio na cidade; o saneamento básico como forma de resgatar a 

qualidade da água no ambiente urbano. 

e) A formação do solo (o solo é formado por argila e areia da decomposição 

das rochas e húmus da decomposição da matéria orgânica); as 

características do solo; comparação de diferentes tipos de solo (o solo da 

horta rico em húmus comparado ao solo exposto rico em areia e argila). 

f) Decomposição/transformação da matéria orgânica em húmus; os agentes 

da decomposição; como as plantas obtêm alimento (o alimento é uma 

mistura de substâncias; água e saís minerais que as plantas obtêm do 

solo; glicose que as plantas produzem através da fotossíntese; os demais 

nutrientes as plantas produzem a partir da glicose); como os animais 

obtêm alimento; cadeia alimentar; como as plantas e os animais usam o 

alimento (respiração e estrutura do organismo); as trocas gasosas que as 

plantas realizam com o meio determinadas pela fotossíntese. 

g) As trocas gasosas determinadas pela respiração que plantas e animais 

realizam com o meio (atenção: a respiração é um 

fenômeno/transformação em que o organismo - planta ou animal- retira 

oxigênio do meio e libera gás carbônico; as trocas gasosas que as plantas 

fazem na respiração são iguais às dos animais). 

2. Ser humano e saúde: construir a noção de corpo humano como um todo 

integrado, que expressa histórias de vida dos indivíduos e cuja saúde 

depende de um conjunto de atitudes e interações com o meio, tais como 

alimentação, higiene pessoal e ambiental, vínculos afetivos, inserção social, 

lazer e repouso adequados (PCN - Ciências).  

a) Selecionar com os alunos respostas/alterações no corpo em função de 
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uma situação (produção de suor, aumento dos ritmos cardíaco...); 

situações do dia a dia que promovem essas alterações; as alterações 

relacionadas aos órgãos e sistemas do corpo humano. 

b) os saberes dos alunos sobre o corpo humano; as características do corpo 

humano e suas diversidades; o funcionamento do corpo; sistema 

circulatório como conjunto de estruturas voltadas ao transporte e 

distribuição de materiais pelo corpo; os resíduos produzidos pelo corpo 

humano; o sistema excretor dos resíduos; a alimentação e o sistema 

digestório; o sistema respiratório e a energia responsável pelo 

funcionamento do corpo; os sistemas de regulação (sistema nervoso, 

sistema hormonal e sistema endócrino); o sistema reprodutor; as 

modificações do corpo humano na puberdade; sexualidade. 

3. Recursos tecnológicos: ampliar as noções acerca das técnicas que medeiam 

a relação do ser humano com o meio, verificando também aspectos 

relacionados às consequências do uso e ao alcance social. 

a) Água, lixo e saneamento básico: as necessidades individuais e coletivas 

em função de se viver na cidade; a cidade como espaço da convivência, 

do trabalho, da mobilidade, do lazer, etc.; a casa como espaço de 

moradia, da sobrevivência e convivência (convivência, descanso, 

alimentação, higienização, etc.); as atividades das pessoas numa casa; as 

trocas de materiais e energia que a casa estabelece com a cidade 

(ambiente) para manter as pessoas em atividades (entram alimento, água, 

eletricidade e objetos; saem dejetos e lixo); as transformações e os 

resíduos produzidos na atividade de cozinhar; as transformações do 

alimento no corpo humano e a produção de resíduos; a casa como parte 

de um sistema que é a cidade; o saneamento básico como técnica para 

efetuar as trocas básicas de sobrevivência entre a casa e o seu meio, 

mantendo a moradia e o ambiente saudáveis; a coleta de lixo e do esgoto 

como forma de eliminar os dejetos; os problemas originados pelo descarte 

inadequado do de lixo e do esgoto. 

b) Captação e armazenamento da água: a captação de água na cidade 

(localização da represa e da caixa d‘água que serve a Escola e o bairro); 

como a água chega até a casa e a Escola; o armazenamento da água e 

seus cuidados; as doenças veiculadas pela água no bairro (junto ao Posto 

de Saúde ou órgão da Prefeitura pesquisar sobre as doenças e suas 
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causas – agentes biológicos ou químicos); o consumo d‘água nas casas 

(análise da conta d‘água). 

c) Águas servidas: a utilização da água nas casas e sua destinação (para 

onde vão as águas de banho ou de lavagens dos sanitários, das roupas); 

as águas servidas; o destino das águas servidas (se for o caso, pesquisar 

sobre o tema junto aos órgãos da prefeitura ou responsáveis pelo 

serviço); a história dos rios e córregos da cidade (os córregos 

incorporados ao sistema de saneamento, receptor dos dejetos produzidos 

pela cidade); córrego ou esgoto (nesse tópico pode se discutir a função do 

córrego na cidade e as intervenções, sendo a canalização uma das 

práticas adotadas pelo Estado e reivindicadas pela população como forma 

de esconder o problema); saneamento dos córregos na cidade: um novo 

olhar para o córrego (discutir a despoluição do córrego e o resgate da 

qualidade da água como condição da qualidade ambiental e urbana; o 

córrego como um importante componente da paisagem urbana; o córrego 

como espaço de lazer e contemplação).  

4. Coleta e tratamento dos resíduos (lixo). A Lei de resíduos sólidos de 2010 

introduz um novo conceito para a questão do lixo, tratando-o como resíduos 

das atividades na cidade, podendo receber diversos tratamentos, dentre os 

quais a reciclagem. Desta forma, a lei considera lixo o descarte final, ou seja, 

aquilo que sobra após os resíduos receberem outras formas de tratamento 

visando o seu reaproveitamento ou reciclagem. Entende-se por 

reaproveitamento a reutilização dos materiais na mesma ou em outra função, 

como por exemplo, o uso da garrafa plástica de refrigerante como vaso; Na 

reciclagem o resíduo retorna para a indústria de transformação como matéria 

prima para a produção do mesmo objeto ou de novos materiais.  

a) Conteúdos: o nosso lixo de cada dia (os materiais que formam o lixo da 

nossa casa e da Escola); o serviço de coleta de resíduos sólidos na 

cidade (pesquisar junto aos órgãos da Prefeitura os tipos de resíduos 

sólidos produzidos na cidade; como são coletados; como são tratados); o 

descarte irregular dos resíduos sólidos e os problemas ambientais e 

urbanos dessa ação (contaminação do ambiente, proliferação de animais 

sinantrópicos; enchentes...); poluição da água e do solo pelo lixo; 

classificação dos resíduos (resíduos secos – embalagens; resíduos 

úmidos - orgânicos); transformação dos resíduos orgânicos 
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(decomposição da matéria orgânica em húmus); as diferentes formas de 

depositar e tratar os resíduos da cidade; reaproveitamento e reciclagem 

dos resíduos; etapas da reciclagem; os procedimentos da coleta seletiva; 

a separação dos resíduos da coleta seletiva em casa e na Escola; a coleta 

seletiva em Carapicuíba.  

b) Solo e atividade humana: a impermeabilização do solo urbano e o 

escoamento das águas (abordar a impermeabilização do solo como uma 

das causas das enchentes nas cidades); desmatamentos, exposição do 

solo e problemas ambientais (erosão, assoreamento dos rios e córregos). 

Na visão de área discutimos a necessidade da seleção de um objeto de 

estudo que faça interface com a realidade do aluno para que possamos, através de 

situações problematizadas, fazer ligações dos conteúdos com situações reais que os 

alunos conhecem e vivenciam. Além disso, o estudo das Ciências deve partir das 

concepções espontâneas dos alunos para envolvê-los e motivá-los. Portanto, o 

Currículo da escola deve tratar os conteúdos dentro de uma abordagem 

metodológica. 

. 5  Referências Bibliográficas 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ensino de Educação Infantil; Ensino Fundamento, área 

de Ciências Naturais. 

DEMÉTRIO, D; Angotti, J .A. Metodologia do Ensino de Ciências – São Paulo:Cortez, 

1991. 

MORIN, Edgar - Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro 3ª. ed. - São 

Paulo - Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001. 

PONTUSCHKA, N. Estudo do Meio, Interdisciplinaridade, Ação Pedagógica. Revista 

Eletrônica: Estudo do Meio e Questões Ambientais; Publicada em 03/2009 

<http://estudodomeio.wordpress.com/2009/03/10/acao_pedagogica/> 

SÃO PAULO, Prefeitura do Município. Secretaria Municipal de Educação. Ciências: 

Visão de Área: Movimento de Reorientação Curricular. Prefeitura de São Paulo: 

Secretaria Municipal de Educação, 1992. 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 116 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

3.1.2.2 Matemática 

.1  Introdução 

Pouco se questiona sobre a relevância do ensino da Matemática no currículo 

escolar. Nesse sentido a Matemática é vista como uma área de conhecimento 

fundamental para a formação do sujeito.  

Nas últimas décadas entender o que significa ensinar Matemática passou a 

fazer parte de discussões e pesquisas em diversos países. 

Para compreender o que significa esse ensino, é importante considerar a 

Matemática como uma linguagem, como um instrumento de caráter prático e utilitário 

e como um conjunto de ideias que a caracteriza como um componente fundamental 

para a escola básica. 

Assim como a língua materna, a Matemática como linguagem comunica , 

expressa e auxilia a compreensão de ideias e fenômenos do mundo. Essa linguagem 

consiste de símbolos próprios e bem definidos que representam conceitos 

fundamentais. Dessa forma, mais do que a decodificação desses símbolos, cabe ao 

ensino da matemática auxiliar os alunos a compreender e a fazer uso da linguagem 

em diferentes contextos. 

A Matemática, tendo como um de seus aspectos um caráter prático e utilitário, 

está a serviço das necessidades cotidianas, desempenhando um papel importante 

na formação do cidadão. Neste sentido, os objetos matemáticos servem para 

representar o mundo que nos cerca.  

Além da função de aplicação da matemática, é preciso compreender essa 

ciência como um conjunto de ideias e conteúdos fundamentais. Dessa forma o 

ensino da Matemática tem como objetivo a formação de capacidades intelectuais, a 

estruturação do pensamento e a agilização do raciocínio do aluno.  

No que diz respeito ao Ensinar Matemática nos anos iniciais da Educação 

Básica os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do MEC, em 1998, 

pressupõem dois aspectos: 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 117 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

um consiste em relacionar observações do mundo real com representações 
(esquemas, tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas representações 
com princípios e conceitos matemáticos.  (BRASIL. Ministério Da Educação e do 
Desporto/ Secretaria Do Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais- 
Matemática. 1997. p19.). 

Em decorrência desses dois aspectos o ensino da Matemática precisa ser 

estruturado de forma a despertar no aluno a curiosidade, instigar a capacidade de 

generalizar, relacionar, projetar, prever e abstrair.  Neste sentido as atividades 

didáticas devem favorecer a estruturação do pensamento visando o desenvolvimento 

do raciocínio lógico.  

As finalidades do ensino de Matemática indicam como objetivos do Ensino 

Fundamental, propiciar ao aluno: 

1. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender 

e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 

característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 

curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 

para resolver problemas; 

2. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o 

conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, 

estatístico, combinatório, probabilístico); 

3. Selecionar, organizar e produzir informações relevantes para interpretá-las 

e avaliá-las criticamente; 

4. Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, 

dedução, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos 

matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis; 

5. Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 

apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 

fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e 

diferentes representações matemáticas; 

6. Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e 

entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 
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7. Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a estima de si e a perseverança na busca de 

soluções; 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 

na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos 

consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de 

pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

(Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/ Secretaria do Ensino 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais- Matemática. 1997. p.51.). 

 

.2  O Ensino de Matemática na Educação Infantil 

As crianças estão inseridas em um universo repleto de conhecimentos 

matemáticos. Dessa forma é possível perceber que muitos saberes matemáticos são 

construídos em interação com o meio social em que a criança vive.  

O meio social tem um papel importante no desenvolvimento da criança. Na 

maioria das vezes é esse meio que a ―motiva‖ a aprender determinados conceitos. 

Segundo KAMII (1990): 

O meio ambiente pode proporcionar muitas coisas que, indiretamente, facilitam o 
desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático. Ensino indireto pode variar 
do ato de encorajar as crianças a colocar todos os tipos de coisas em todas as 
espécies de relações. 
Em situações cotidianas como mostrar a idade nos dedos, marcar pontos em um 
jogo, comparar tamanhos e distâncias, distribuir pratos suficientes para todos os 
alunos de uma mesa, por exemplo, que favorecem a elaboração de conhecimentos 
matemáticos.  

Para Jean Piaget (citado por Kamii, 1990) o raciocínio infantil se desenvolve 

em um contexto social e todas as crianças devem fazer seus próprios raciocínios de 

forma autônoma para construir o conhecimento lógico-matemático.  

Neste sentido o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) sugere que o ensino de Matemática seja pensado de maneira a auxiliar os 

alunos a organizarem suas informações e estratégias bem como propiciar condições 

para o desenvolvimento de novos conhecimentos matemáticos. 

o trabalho com noções matemáticas na educação infantil atende por um lado, a 
necessidade das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos 
mais variados domínio do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade 
social de instrumentalizá-la para viver melhor, participar e compreender um mundo 
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que exige conhecimentos e habilidades. ((BRASIL. Ministério da Educação e do 
Desporto/ Secretaria do Ensino Fundamental. Referencial Curricular Nacional de 
Educação Infantil –. 1998. vol3 p.207.) 

As noções matemáticas a serem desenvolvidas na educação infantil são de 

grande importância para a vida cotidiana e escolar. Essas noções vão além das 

numéricas, segundo o RCNEI as crianças podem e devem ter várias experiências 

com o universo matemático que lhes permitam fazer descobertas, tecer relações, 

organizar o pensamento, situar-se e localizar-se espacialmente.  

Para elaboração da presente Proposta Curricular de Matemática foram 

consideradas: as orientações dos documentos oficiais, como Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil e Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática; os teóricos citados anteriormente dentre outros que fizeram parte do 

conhecimento gerado pela troca de experiências nos encontros de formação 

continuada com professoras de Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba. 

Resolução de problemas como fio condutor desta proposta 

Atualmente entende-se que o núcleo do desenvolvimento do conhecimento 

matemático na escola é a Resolução de Problemas. Pensar na Resolução de 

Problemas como eixo condutor no processo de ensino aprendizagem implica 

compreender essa metodologia com um caráter de investigação no qual o aluno, 

engajado ativamente na aprendizagem, aciona sua rede de conhecimentos, faz 

comparações entre esses conhecimentos e estabelece relações entre eles. 

Dessa maneira, resolver uma situação problema envolve que o aluno analise 

e compreenda o que se pede, estabeleça uma estratégia de resolução, teste essa 

estratégia, decida se esta é valida ou não e transforme tal situação em uma fonte de 

novos problemas. Nestas situações o pensar e o fazer se mobilizam em um processo 

constante.  

Nesta perspectiva, o professor exerce um papel fundamental ao criar um 

ambiente propício para esse fazer Matemática. Destaca-se neste ambiente o espaço 

para a interação e cooperação entre os alunos e o professor.  

Para confrontar o que o aluno pensa com o que pensam as demais pessoas 

que convive, é preciso que ele argumente, descreva e justifique seu raciocínio, valide 
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suas próprias conclusões e faça uso de conhecimentos adquiridos. Este processo 

implica desenvolver capacidades voltadas para o trabalho coletivo como aprender 

com o outro e incorporar novas soluções ampliando sua compreensão dos conceitos 

envolvidos. 

Portanto, essa forma de pensar reflexivamente abarca um conjunto de ações 

que dizem respeito a atividades planejadas para que o aluno desenvolva habilidades 

voltadas para a resolução de problemas. Estão relacionadas a essas ações a 

influência do ambiente em que os alunos estão inseridos e a postura do professor. 

Dessa forma o professor atua como encorajador do processo de investigação dos 

alunos, questionador das estratégias resolução, organizador das aprendizagens e 

mediador do conhecimento matemático. 

.3  Alfabetização e letramento em Matemática 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a grande preocupação em relação 

aos alunos diz respeito à leitura e à escrita da língua materna. Neste contexto e não 

desmerecendo a importância dessa aprendizagem ao longo da vida escolar, cabe 

refletir sobre o papel da alfabetização e letramento em Matemática.  

Tendo como premissa que um dos objetivos da educação básica é 

comunicar-se matematicamente estabelecendo relações entre a Matemática e 

outras áreas de conhecimentos, se faz necessário orientar a ação didática para a 

alfabetização Matemática no sentido de dominar os símbolos específicos desta 

área dentro de um contexto de letramento. Neste contexto os símbolos e códigos 

exercem a função de comunicar e expressar conhecimentos. 

Essa comunicação Matemática é um processo que envolve a construção de 

um corpo de conhecimentos matemáticos articulados que potencializam a atuação 

da criança na vida cidadã. Assim, não basta ser capaz de reconhecer algarismos, 

memorizar técnicas operatórias, por exemplo, é preciso compreender as funções 

comunicativas dos números no cotidiano: codificar, medir, quantificar e ordenar 

percebendo uma inter-relação entre estas. Da mesma maneira o trabalho com as 

operações aritméticas deve priorizar a compreensão do significado das operações e 

do cálculo mental já que neste momento o aluno organiza estratégias mais 

sistematizadas que o permitirão compreender outros procedimentos de cálculo. 
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História da Matemática 

Um dos potenciais da exploração da Historia da Matemática é a percepção da 

matemática como produção humana.  

Neste sentido, evidencia-se o desenvolvimento das ideias matemáticas para 

que o aluno possa compreender as relações do homem com o conhecimento 

matemático em determinados contextos sociais. 

Vale ressaltar que em muitos momentos a História da Matemática pode 

esclarecer os muitos ―porquês‖ de aprender determinados conteúdos. Compreender 

o contexto em que pode ter sido criado à ideia de números racionais escritos na 

forma fracionária, é um exemplo que ilustra essa ideia. 

Outra justificativa importante é a compreensão dos avanços tecnológicos 

atuais que não seriam possíveis sem a herança cultural de gerações passadas. 

Dessa forma, ao estabelecer conexões entre os conceitos abordados no presente e 

no passado, criam-se condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores 

positivos e favoráveis diante do conhecimento matemático. 

.6  Blocos temáticos  

Os conteúdos matemáticos são organizados a partir de blocos temáticos: 

Números e Operações, Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e Tratamento da 

Informação, que devem ser organizados ao longo do ano, de forma articulada e 

equilibrada, em conexão também com os assuntos trabalhados por outras áreas de 

conhecimento. 

Embora haja especificidades dos blocos temáticos, no que diz respeito a 

linguagens, conceitos e habilidades de pensamento é preciso propor situações em 

que essas características não sejam desenvolvidas de maneira estanque.  

A concepção de aprendizagem que permeia é a de que o aluno aprende 

estabelecendo relações entre os diferentes conceitos, fatos e ideias. Embora esta 

concepção de aprendizagem ocorra de maneira individual, no pensamento do aluno, 

a organização dos conteúdos de forma planejada pode propiciar ligações entre 

temas, estabelecimento de relações entre procedimentos e conhecimentos 
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matemáticos, uma visão integrada do conhecimento matemático e aplicações dos 

saberes matemáticos em outras áreas de conhecimento. 

O planejamento das atividades didáticas relacionadas aos blocos temáticos 

deverá ser estruturado propiciando ao aluno que vivencie experiências matemáticas 

de caráter prático e utilitário em situações cotidianas domésticas e no contexto da 

matemática por meio de sistematizações e institucionalizações de saberes 

matemático.  

AVALIAÇÃO 

A Avaliação escolar parece ser um dos elementos de maior peso relativo 

entre os constituintes do que vem sendo chamado de cultura escolar (Valente, 2008, 

p. 12). A avaliação em qualquer disciplina, e, portanto também em Matemática, é, 

em geral, uma manifestação das crenças da instituição e do professor. 

Está relacionada à ideia de avaliação, muitas vezes, a noção de medida. Mas, 

medir sugere um instrumento preciso e objetivo que quantificaria o aluno. Quantificar 

o aluno, não somente é um ato perigoso, pois o colocaria em uma posição de ser 

―boa‖ ou ―ruim‖, como também pouca informação traria ao processo de 

aprendizagem. 

Avaliar não consiste, pois, simplesmente, em medir o desempenho do aluno, 

mas em dizer em que medida ele é adequado, ou não. Essa adequação se dá, no 

entanto, pelo modelo ideal que orienta a leitura da realidade e que preside ao 

levantamento de indícios. Será em função desse modelo que se manifestarão 

expectativas precisas acerca do aluno. (Hadji, 2001, p. 45) 

Defende-se, portanto, uma avaliação formativa, na qual tanto o aluno quanto 

o professor percebam o processo de aprendizagem como um percurso que possa 

ser ajustado para que as expectativas propostas em cada etapa sejam atingidas. 

Dessa forma a avaliação deve estar diretamente relacionada com o planejamento e 

servir como um diagnóstico tanto dos conhecimentos prévios que os alunos 

possuem, quanto do desenvolvimento de acordo com as metas para cada período. 
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Por ser um diagnóstico de aprendizagem, não se imagina que sejam apenas 

nos momentos de ―notas oficiais‖ que se dê esse processo avaliativo, mas ao longo 

de todo o ano de forma a propiciar avanços.  

Para isso, sugere-se que tanto aluno quanto professor tenham suas fichas de 

observação a respeito do que era esperado para determinado período e se foi 

atingido, se restaram dúvidas, se houve incompreensão do conceito... Assim, o 

professor pode ter uma ficha com as expectativas de aprendizagem, por exemplo, 

compreender o algoritmo da adição, resolver situações problemas com mais de uma 

solução, identificar medidas de comprimento, entre outros. Nesta ficha ele anota 

quem já faz com facilidade, precisa de ajuda para executar o exercício, ou ainda não 

compreendeu o conceito.  

O aluno pode também ter a sua lista, diferente da do professor, em linguagem 

adequada à faixa etária. Realizar ações como essa, propicia a tomada de 

consciência de seu processo de aprendizagem que é essencial para que ele seja 

autor do seu próprio conhecimento e possa mobilizar-se no sentido de buscar 

alternativas que o permita gerar recursos de aprendizagem.  

Seguem as expectativas de aprendizagem relacionadas a cada bloco 

temático juntamente com as adequações segundo o ciclo em que se encontram 

(creche, educação infantil e ensino fundamental). 

.8  PROPOSTA PARA EDUCAÇAO INFANTIL  

MODALIDADE CRECHE 

Proporcionar situações didáticas para que os alunos: 

1. Utilizem a contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço 

em jogos, brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos 

contextos nos quais as crianças reconheçam essa utilização como 

necessária. 

2. Manipulem e explorem objetos e brinquedos em situações organizadas de 

forma a existirem quantidades individuais suficientes para que cada 

criança possa descobrir as características e propriedades principais e suas 

possibilidades associativas: empilhar, rolar, transvasar, encaixar etc. 
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MODALIDADE PRÉ 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

 

a. Números e 

Operações 

1. Utilização da contagem oral nas brincadeiras e em situações nas 

quais as crianças reconheçam sua necessidade. 

2. Utilização de noções simples de cálculo mental como ferramenta 

para resolver problemas. 

3. Comunicação de quantidades, utilizando a linguagem oral, a 

notação numérica e/ou registros não convencionais. 

4. Identificação da posição de um objeto ou número numa série, 

explicitando a noção de sucessor e antecessor. 

5. Identificação de números nos diferentes contextos em que se 

encontram. 

6. Comparação de escritas numéricas, identificando algumas 

regularidades. 

b. Grandezas e 

Medidas 

1. Exploração de diferentes procedimentos para comparar 

grandezas. 

2. Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume 

e tempo, pela utilização de unidades convencionais e não 

convencionais. 

3. Marcação do tempo por meio de calendários. 

4. Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de 

interesse das crianças. 

c. espaço e forma 

1. Explicitação e/ou representação da posição de pessoas e 

objetos, utilizando vocabulário pertinente nos jogos, nas 

brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças 

considerarem necessário essa ação. 

2. Exploração e identificação de propriedades geométricas de 

objetos e figuras, como formas, tipos de contornos, 

bidimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados 

retos etc. 

3. Explicitação e/ou representação da posição de pessoas e 
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objetos, utilizando vocabulário pertinente nos jogos, nas 

brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças 

considerarem necessário essa ação. 

4. Exploração e identificação de propriedades geométricas de 

objetos e figuras, como formas, tipos de contornos, 

bidimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados 

retos etc. 

5. Representações bidimensionais e tridimensionais de objetos. 

6. Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-

se no espaço. 

Descrição e representação de pequenos percursos e trajetos, 

observando pontos de referência. 

d. Tratamento 
da Informação 

1. Leitura, interpretação e analise de dados representados em 

gráficos e tabelas simples. 

2. Formulação e resolução de problemas que envolvam a coleta e a 

análise de dados. 

3. Utilização de vocabulário relativo a essas noções tais como: 

dados, pesquisa, coleta,  gráfico e tabela. 

.9  PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ano (Ensino Fundamental) 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

a. Números e 

Operações 

1. Reconhecer a utilização de números no seu contexto 

diário.  

2. Formular hipóteses sobre escritas numéricas relativas a 

números familiares, como a idade, o número da casa etc. 

3. Identificar escritas numéricas relativas a números 

frequentes, como os dias do mês, o ano etc. 

4. Formular hipóteses sobre a leitura e escrita de números 

frequentes no seu contexto doméstico. 
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5. Realizar a contagem de objetos (em coleções móveis ou 

fixas) pelo uso da sequência numérica (oral).  

6. Fazer contagens orais em escala ascendente (do menor 

para o maior) e descendente (do maior para o menor), 

contando de um em um. 

7. Construir procedimentos como formar pares e agrupar, 

para facilitar a contagem e a comparação entre duas 

coleções. 

8. Construir procedimentos para comparar a quantidade de 

objetos de duas coleções, identificando a que tem mais, a 

que tem menos, ou se têm a mesma quantidade. 

9. Produzir escritas numéricas de números familiares e 

frequentes pela identificação de regularidades. 

10. Indicar o número que será obtido se duas coleções de 

objetos forem reunidas (situações-problema de 

―compor/juntar‖). 

11. Indicar o número que será obtido se forem acrescentados 

objetos a uma coleção dada. 

12. Indicar o número que será obtido se forem retirados 

objetos de uma coleção dada. 

13. Indicar o número de objetos que é preciso acrescentar a 

uma coleção, para que ela tenha tantos elementos quantos 

os de outra coleção dada (situações-problema de 

―transformar/acrescentar‖).  

14. Compor uma coleção com duas ou três vezes mais objetos 

que outra coleção dada  

15. Organizar os objetos de uma coleção em partes com o 

mesmo número de objetos em situações em que isso for 

possível.  

b. Grandezas e 

Medidas 

1. Identificar dias da semana, explorando o calendário. 

2. Identificar os meses do ano, explorando o calendário. 

3. Antecipar, recordar e descrever oralmente sequências de 

acontecimentos referentes ao período de um dia.  
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4. Construir estratégias para medir comprimentos, massas e 

capacidades de vasilhames, sem uso de unidades de 

medidas convencionais.  

5. Realizar estimativas que envolvam medidas (por exemplo: 

quantos passos é preciso dar para chegar a um determinado 

local, quantos copos de água são necessários para encher 

um recipiente). 

c. Espaço e forma 

 

1. Identificar pontos de referência para indicar sua localização 

na sala de aula. 

2. Indicar oralmente a posição onde se encontra no espaço 

escolar e representá-la por meio de desenhos.  

3. Indicar oralmente o caminho para se movimentar no espaço 

escolar e chegar a um determinado local da escola e 

representar a trajetória, por meio de desenhos.  

4. Fazer a leitura de croquis simples que indiquem a posição 

de um objeto ou pessoa.  

5. Fazer a leitura de croquis simples que indiquem a 

movimentação de um objeto ou pessoa. 

6. Identificar semelhanças e diferenças entre as formas dos 

objetos de seu cotidiano 

7. Identificar nos objetos de seu cotidiano superfícies planas e 

arredondadas. 

8. Representar objetos do seu cotidiano, por meio de 

desenhos.  

9. Montar e desmontar embalagens e identificar as peças que 
deve utilizar para remontá-las. 

d. Tratamento da 

Informação 

1. Preencher fichas de identificação com dados numéricos 

pessoais, como idade, altura, número de irmãos, peso etc.  

2. Criar registros pessoais (como desenhos, códigos) para 

comunicação das informações coletadas ou obtidas 

(resultados de um jogo, aniversários dos amigos, 

comunicação de hora e local de uma reunião etc.). 

3. Registrar em tabelas simples suas observações (sobre 
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condições do tempo, eventos da semana, por exemplo). 

Reconhecer a utilização de números no seu contexto diário.  

2º ano (Ensino Fundamental) 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

a. Números e 
Operações 

1. Utilizar números para expressar quantidades de elementos de 

uma coleção. 

2. Utilizar números para expressar a ordem dos elementos de 

uma coleção ou sequência. 

3. Utilizar números na função de código, para identificar linhas 

de ônibus, telefones, placas de carros, registros de 

identidade. 

4. Utilizar diferentes estratégias para quantificar elementos de 

uma coleção: contagem, formação pares, agrupamentos e 

estimativas. 

5. Contar em escalas ascendentes e descendentes de um em 

um, de dois em dois, de cinco em cinco, de dez em dez etc., 

6. Formular hipóteses sobre a grandeza numérica, pela 

identificação da quantidade de algarismos que compõem sua 

escrita e/ou pela identificação da posição ocupada pelos 

algarismos que compõem sua escrita. 

7. Produzir escritas numéricas identificando regularidades e 

regras do sistema de numeração decimal. 

8. Utilizar a calculadora para produzir escritas de números que 

são ditados. 

9. Analisar, interpretar e resolver situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados da adição. 

10. Construir fatos básicos da adição a partir de situações-

problema, para constituição de um repertório a ser utilizado no 

cálculo.  

11. Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a 
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realização de cálculos, que envolvem a adição. 

12. Analisar, interpretar e resolver situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados da subtração. 

13. Construir fatos básicos da subtração a partir de situações-

problema, para constituição de um repertório a ser utilizado no 

cálculo.  

14. Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a 

realização de cálculos, que envolvem a subtração. 

15. Utilizar sinais convencionais (+,–, =) na escrita de operações 

de adição e subtração.  

16. Analisar, interpretar e resolver situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados da multiplicação, 

utilizando estratégias pessoais, sem uso de técnicas 

convencionais. 

17. Analisar, interpretar, resolver situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados da divisão, utilizando 

estratégias pessoais, sem uso de técnicas convencionais. 

b. Grandezas e 
Medidas 

1. Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, 

semestre, ano e utilizar calendários. 

2. Comparar grandezas de mesma natureza, por meio do uso de 

instrumentos de medida conhecidos – fita métrica, balança, 

recipientes de um litro, etc. 

3. Resolver situações-problema que envolva a grandeza 

―comprimento‖, utilizando estratégias pessoais.  

4. Resolver situações-problema que envolva a grandeza 

―capacidade‖, utilizando estratégias pessoais. 

5. Resolver situações-problema que envolva a grandeza ―massa‖, 

utilizando estratégias pessoais. 

6. Resolver situações-problema que envolva a grandeza 

―temperatura‖, compreendendo seu significado. 

c. Espaço e 
forma 

1. Localizar pessoas ou objetos no espaço, com base em 

diferentes pontos de referência e algumas indicações de 

posição. 
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2. Identificar a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, 

com base em diferentes pontos de referência e algumas 

indicações de direção e sentido. 

3. Observar e reconhecer figuras geométricas tridimensionais 

presentes em elementos naturais e nos objetos criados pelo 

homem. 

4. Identificar semelhanças e diferenças entre figuras geométricas 

tridimensionais e reconhecer algumas de suas características. 

5. Identificar semelhanças e diferenças entre figuras geométricas 

bidimensionais e reconhecer algumas de suas características. 

6. Estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e 

objetos geométricos – corpos redondos e poliedros – sem uso 

obrigatório de nomenclatura. 

d. Tratamento 
da Informação 

1. Coletar e organizar informações, criando registros pessoais 

para comunicação de idade, número de irmãos, peso de 

animais etc. 

2. Ler e interpretar informações apresentadas em tabelas simples.  

3. Ler e interpretar informações representadas por gráficos de 

colunas. 

4. Resolver situações-problema que envolva a localização de 

dados em folhetos de compra e de propaganda. 

5. Organizar tabelas simples para registrar observações 

realizadas. 

6. Organizar gráficos de colunas para apresentar o resultado de 

observações realizadas 

3º ano (Ensino Fundamental) 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

a. Números e 
Operações 

1. Ler e escrever números pela compreensão das características 

do sistema de numeração decimal.  

2. Comparar e ordenar números (em ordem crescente e 
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decrescente). 

3. Resolver situações-problema que envolva relações entre 

números, tais como: ser maior que, ser menor que, estar entre, 

ter mais um, ter mais dois, ser o dobro, ser a metade. 

4. Contar em escalas ascendentes e descendentes a partir de 

qualquer número dado. 

5. Utilizar a calculadora para produzir e comparar escritas 

numéricas. 

6. Analisar, interpretar e resolver situações-problema, 

envolvendo a adição. 

7. Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a 

realização do cálculo de adições. 

8. Utilizar uma técnica convencional para calcular o resultado de 

adições.  

9. Utilizar estimativas para avaliar a adequação do resultado de 

uma adição. 

10. Analisar e validar (ou não) resultados obtidos por estratégias 

pessoais de cálculo de adição, utilizando a calculadora. 

11. Analisar, interpretar e resolver situações-problema, 

envolvendo a subtração. 

12. Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a 

realização do cálculo de subtrações.  

13. Utilizar uma técnica convencional para calcular o resultado de 

subtrações, sem recurso à unidade de ordem superior (sem 

―empréstimos‖).  

14. Utilizar estimativas para avaliar a adequação do resultado de 

uma subtração. 

15. Analisar e validar (ou não) resultados obtidos por estratégias 

pessoais de cálculo de subtração, utilizando a calculadora. 

16. Analisar, interpretar e resolver situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados da multiplicação. 

17. Calcular resultados de multiplicação, por meio de estratégias 

pessoais. 

18. Determinar o resultado da multiplicação de números de 0 a 9, 
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por 2, 3, 4, 5, em situações-problema e identificar 

regularidades que permitam sua memorização. 

19. Utilizar sinais convencionais (+, –, X, : e =) na escrita de 

operações multiplicação e divisão.  

20. Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados da divisão, utilizando 

estratégias pessoais. 

b. Grandezas e 
Medidas 

1. Resolver situações-problema que envolva a identificação do 

valor de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro 

2. Realizar possíveis trocas entre cédulas e moedas em razão de 

seus valores.  

3. Estabelecer relação entre unidades de tempo — dia, semana, 

mês, bimestre, semestre, ano, consultando calendários e fazer 

leitura de horas relacionando minutos e segundos, em relógios 

analógicos e digitais. 

4. Produzir desenhos ou escritas para comunicar o resultado de 

uma medição, não necessariamente com uso de unidades 

convencionais. 

5. Utilizar procedimentos para comparar, entre si, grandezas 

como comprimento, massa e capacidade, utilizando estratégias 

pessoais. 

c. Espaço e 
forma 

1. Interpretar a localização de um objeto ou pessoa no espaço 

pela análise de maquetes, esboços, croquis. 

2. Interpretar a movimentação de um objeto ou pessoa no espaço 

pela análise de maquetes, esboços, croquis.  

3. Relacionar figuras tridimensionais (como cubos, 

paralelepípedos, esferas, cones, cilindros e pirâmides) com 

elementos naturais e objetos do mundo que o cerca. 

4. Perceber semelhanças e diferenças entre figuras 

tridimensionais e bidimensionais, comparando cubos e 

quadrados, paralelepípedos e retângulos.  

5. Perceber semelhanças e diferenças entre figuras 

tridimensionais e bidimensionais, comparando pirâmides e 
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triângulos, esferas e círculos.  

6. Identificar semelhanças e diferenças entre pirâmides, cubos e 

paralelepípedos, observando seus elementos.  

7. Identificar semelhanças e diferenças entre cones, cilindros e 

esferas, observando seus elementos. 

d. Tratamento 
da Informação 

1. Interpretar dados apresentados por meio de tabelas simples 

2. Interpretar dados apresentados por meio de gráficos de 

colunas e de barras. 

3. Criar registros pessoais (como desenhos, códigos) para 

comunicação de informações coletadas. 

4. Descrever, oralmente, situações apresentadas por meio de 

tabelas e gráficos. 

 

4º ano (Ensino Fundamental) 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

a. Números e 
Operações 

1. Reconhecer e utilizar números naturais no contexto diário. 

2. Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração 

decimal, para leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de qualquer ordem de grandeza. 

3. Contar em escalas ascendentes e descendentes a partir de 

qualquer número natural dado. 

4. Resolver situações-problema em que é necessário fazer 

estimativas ou arredondamentos de números naturais 

(cálculos aproximados). 

5. Reconhecer e utilizar números racionais no contexto diário. 

6. Explorar diferentes significados das frações em situações-

problema (parte-todo e quociente). 

7. Ler e escrever números racionais, de uso frequente no 

cotidiano, representados na forma decimal ou fracionária. 

8. Comparar e ordenar números racionais de uso frequente, na 
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representação decimal. 

9. Observar as regras do sistema de numeração decimal para 

compreensão, leitura e representação dos números 

racionais na forma decimal. 

10. Analisar, interpretar, formular e resolver situações-

problema, compreendendo diferentes significados das 

operações envolvendo números naturais. 

11. Determinar o resultado da multiplicação de números de 0 a 

9 por 6, 7, 8 e 9, em situações-problema e identificar 

regularidades que permitam sua memorização. 

12. Identificar e utilizar regularidades para multiplicar ou dividir 

um número por 10, por 100 e por 1.000. 

13. Construir fatos básicos da divisão a partir de situações-

problema, para constituição de um repertório a ser utilizado 

no cálculo.  

14. Utilizar a decomposição das escritas numéricas e a 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à 

adição, para a realização de cálculos que envolvem a 

multiplicação e a divisão. 

15. Calcular o resultado de operações de números naturais por 

meio de estratégias pessoais e pelo uso de técnicas 

operatórias convencionais. 

16. Utilizar estratégias de verificação e controle de resultados 

pelo uso do cálculo mental e da calculadora. 

b. Grandezas e 
Medidas 

1. Reconhecer unidades usuais de medida, como metro, 

centímetro, quilômetro, grama, miligrama, quilograma, litro, 

mililitro. 

2. Resolver situações-problema que envolva o significado de 

unidades de medida de comprimento, como metro, 

centímetro e quilômetro. 

3. Resolver situações-problema que envolva o significado de 

unidades de medida de massa, como o grama, o miligrama 

e o quilograma.  
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4. Resolver situações-problema que envolva o significado de 

unidades de medida de capacidade, como litro e mililitro. 

5. Utilizar, em situações-problema, unidades usuais de 

temperatura.  

6. Utilizar medidas de tempo em realização de conversões 

simples, entre dias e semanas, horas e dias, semanas e 

meses.  

7. Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações-

problema. 

8. Resolver situações-problema que envolva o 

estabelecimento de relações entre algumas unidades de 

medida, como: metro e quilômetro, metro e centímetro, 

grama e quilograma, grama e miligrama, litro e mililitro.  

9. Compreender o perímetro como a medida do contorno de 

uma figura plana.  

10. Calcular perímetro de figuras desenhadas em malhas 

quadriculadas 

c. Espaço e 
forma 

1. Identificar a posição de uma pessoa ou objeto num desenho 

apresentado em malha quadriculada.  

2. Identificar a movimentação de uma pessoa ou objeto num 

desenho apresentado em malha quadriculada  

3. Reconhecer semelhanças e diferenças entre esferas, 

cilindros e cones e entre cubos, paralelepípedos, prismas de 

base triangular e pirâmides. 

4. Reconhecer planificações (moldes) de figuras 

tridimensionais como cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone e 

cilindro. 

5. Identificar triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 

círculos, nas faces planas de uma figura tridimensional. 

d. Tratamento da 
Informação 

1. Ler e interpretar dados apresentados de forma organizada 

em tabelas e gráficos. 

2. Resolver problemas com dados apresentados de maneira 

organizada por meio de tabelas simples e gráficos de 
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colunas. 

3. Descrever, por escrito, situações apresentadas por meio de 

tabelas e gráficos. 

4. Interpretar dados apresentados por meio de tabelas simples 

e de dupla entrada. 

5. Interpretar dados apresentados por meio de gráficos de 

colunas, barras e linhas. 

 

5º ano (Ensino Fundamental) 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

a. Números e 
Operações 

1. Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração 

decimal, para leitura e escrita, comparação, ordenação e 

arredondamento de números naturais de qualquer ordem de 

grandeza. 

2. Reconhecer e fazer leitura de números racionais no contexto 

diário, nas representações fracionárias e decimais. 

3. Explorar diferentes significados das frações em situações-

problema: parte-todo, quociente e razão. 

4. Escrever números racionais de uso frequente, nas 

representações fracionárias e decimais e localizar alguns deles 

na reta numérica. 

5. Comparar e ordenar números racionais de uso frequente, nas 

representações fracionárias e decimais. 

6. Identificar e produzir frações equivalentes, pela observação de 

representações gráficas e de regularidades nas escritas 

numéricas. 

7. Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema, 

compreendendo diferentes significados das operações 

envolvendo números naturais. 

8. Resolver adições com números naturais, por meio de 

estratégias pessoais e do uso de técnicas operatórias 
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convencionais,  

9. Efetuar cálculo mental e calculadora; e usar estratégias de 

verificação e controle de resultados pelo uso do cálculo mental 

ou da calculadora. 

10. Resolver subtrações com números naturais, por meio de 

estratégias pessoais e do uso de técnicas operatórias 

convencionais, cálculo mental e calculadora e usar estratégias 

de verificação e controle de resultados pelo uso do cálculo 

mental ou da calculadora. 

11. Resolver multiplicações com números naturais, por meio de 

técnicas operatórias convencionais, cálculo mental e 

calculadora e usar estratégias de verificação e controle de 

resultados pelo uso do cálculo mental ou da calculadora. 

12. Resolver divisões com números naturais, por meio de técnicas 

operatórias convencionais, cálculo mental e calculadora e usar 

estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso do 

cálculo mental ou da calculadora. 

13. Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema, 

compreendendo diferentes significados da adição e subtração, 

envolvendo números racionais escritos na forma decimal.  

14. Calcular o resultado de adição e subtração de números 

racionais na forma decimal, por meio de estratégias pessoais e 

pelo uso de técnicas operatórias convencionais. 

15. Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no 

contexto diário, como 10%, 20%, 50%, 25%.  

16. Identificar as possíveis maneiras de combinar elementos de 

uma coleção de objetos e de contabilizá-las usando estratégias 

pessoais 

17. Explorar a ideia de probabilidade em situações-problema 

simples. 

b. Grandezas e 
Medidas 

1. Utilizar unidades usuais de tempo e temperatura em situações-

problema. 

2. Utilizar unidades usuais de temperatura em situações-
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problema. 

3. Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações-problema. 

4. Utilizar unidades usuais de comprimento, massa e capacidade 

em situações-problema. 

5. Calcular perímetro de figuras desenhadas em malhas 

quadriculadas ou não.  

6. Compreender a área como a medida da superfície de uma 

figura plana.  

7. Calcular área de retângulos ou quadrados desenhados em 

malhas quadriculadas ou não. 

8. Resolver situações-problema que envolva o significado de 

unidades de medidas de superfície como o metro quadrado 

(m2), o centímetro quadrado (cm2) e o quilômetro quadrado 

(km2). 

c. Espaço e 
forma 

1. Descrever, interpretar e representar por meio de desenhos, a 

localização ou a movimentação de uma pessoa ou um objeto.  

2. Reconhecer semelhanças e diferenças entre poliedros (como 

os prismas, as pirâmides e outros).  

3. Identificar relações entre o número de elementos como faces, 

vértices e arestas de um poliedro. 

4. Explorar planificações de alguns poliedros e corpos redondos. 

5. Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, 

considerando seu número de lados e de ângulos.  

6. Compor e decompor figuras planas e identificação de que 

qualquer polígono pode ser composto a partir de figuras 

triangulares. 

7. Ampliar e reduzir figuras planas pelo uso de malhas 

quadriculadas.  

d. Tratamento 
da 

Informação 

1. Resolver situações-problema com dados apresentados de 

maneira organizada, por meio de tabelas simples ou tabelas de 

dupla entrada. 

2. Resolver situações-problema em que os dados são 

apresentados por meio de gráficos de colunas ou gráficos de 
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barras. 

3. Ler informações apresentadas de maneira organizada por meio 

de gráficos de linha. 

4. Ler informações apresentadas de maneira organizada por meio 

de gráficos de setor. 

5. Construir tabelas e gráficos para apresentar dados coletados 

ou obtidos em textos jornalísticos. 
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3.1.3. LINGUAGENS 

3.1.3.1 Língua Portuguesa 

.1  Introdução 

A comunicação é um dos aspectos inerentes e característicos dos seres 

humanos, sendo a mola propulsora do desenvolvimento social e individual, 

principalmente nos dias atuais, em que as tecnologias da comunicação permeiam as 

ações cotidianas. 

As linguagens são os instrumentos dos quais nos utilizamos para que esta 

comunicação aconteça. Seja a linguagem corporal, visual, oral ou escrita, é por meio 

dela que o ser humano se faz entender, comunicando seus pensamentos, 

sentimentos, necessidades, curiosidades e descobertas. Dentre todas estas 

linguagens a oral e a escrita são aquelas que mais têm sido associadas ao 

desenvolvimento cognitivo, por estarem presentes até mesmo na expressão e troca 

de experiências geradas pelas outras. 

A expressão da palavra, através da fala, é que gera o significado e 

consequentemente o desenvolvimento do pensamento, ou cognitivo. 

Senão, vejamos, a seguir, o papel da linguagem para o desenvolvimento, 

segundo os três teóricos que norteiam as pesquisas de desenvolvimento pedagógico 

sócio construtivista. 

Para Vigotsky21 

O significado das palavras só é um fenômeno de pensamento na medida em que é 
encarnado pela fala e só é um fenômeno linguístico na medida em que se encontra 
ligado com o pensamento e por este é iluminado. É um fenômeno do pensamento 
verbal ou da fala significante — uma união do pensamento e da linguagem. 

Segundo o autor, é através do domínio da linguagem e de seus signos que 

são resultado de um constructo sócio cultural, que a criança irá inserir-se e 

desenvolver-se no grupo social ao qual pertence e para tal necessita da 

intermediação de outros elementos deste grupo que já possuam este conhecimento. 

                                                 
21 Pensamento e Linguagem – versão para e-book – disponível em http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/vigo.html 
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Para Jean Piaget (citado por Soares) 22 , a linguagem embora não seja o 

propulsor das construções lógicas, é uma condição necessária para que as mesmas 

aconteçam. 

Já para Wallon, também segundo Soares, a linguagem é elemento essencial 

para o desenvolvimento, uma vez, que desde bebês, os primeiros comportamentos 

―exprimem já o reflexo das relações à que a palavra e o dom de imaginar as coisas 

servem de instrumento indispensável nas relações humanas‖ (apud Soares:1942: 

133). 

Por tais razões, fica claro que a linguagem como forma de expressão e 

comunicação precisa ocupar um papel importante nas propostas curriculares de 

qualquer sistema de ensino. 

A proposta que agora apresentaremos, teve como base os teóricos citados 

acima, e parte do conhecimento gerado pela troca de experiências nos encontros de 

formação continuada com professoras de Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba. 

Também foram consideradas as orientações constantes em documentos 

oficiais, como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e Cadernos de Formação utilizados no 

Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, disponibilizados na página do 

Ministério da Educação e Cultura. 

A Língua Portuguesa é o código de linguagem natural de nossa cultura e é 

através dela que, desde cedo, nos comunicamos e temos possibilidade de nos 

desenvolver em todos os nossos aspectos humanos (social, cognitivo, afetivo, moral, 

emocional). 

O tratamento didático, para efeitos de organização curricular, da Língua 

Portuguesa é dividido em eixos de estudo que abrangem a oralidade, a escrita, a 

leitura e a análise linguística. 

Em nossos estudos seguimos essa sequência, uma vez que procuramos 

reproduzir uma ordem ontológica em que o homem primeiro se comunica oralmente, 

                                                 
22 Maria Vilani SOARES - Aquisição da linguagem segundo a Psicologia Interacionista: três abordagens – 

disponível em www.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm  
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para em momentos posteriores registrar e interpretar os códigos utilizados nesses 

registros e somente então chegar ao grau de estabelecer regras que irão gerir, 

formalmente, a utilização deste mesmo código. 

O objetivo principal foi, a partir dos estudos teóricos referentes à 

aprendizagem, estabelecer um elo entre o que se estudava e as ações pedagógicas 

cotidianas, carregadas de significados teóricos, nem sempre identificadas pelos 

professores por falta de oportunidade de reflexão sobre as mesmas. 

Cabe aqui retomar, mesmo que rapidamente, a importância de um professor 

reflexivo, ainda que seja no momento de planejar suas aulas semanais. É neste 

momento que o professor pode tomar consciência de si, de suas ações, de seus 

alunos, os conteúdos e valores que pretende desenvolver. É neste momento que 

pode surgir a necessidade de mudança, proveniente da consciência, pois segundo 

Paulo Freire23: 

A reflexão crítica sobre a prática significa saber que há um movimento dinâmico 
entre fazer e pensar sobre o fazer. Saber que a matriz do pensar ingênuo e do 
pensar crítico é a curiosidade. Que esta, voltando-se sobre si mesma, em uma 
reflexão prática, percebendo-se como tal, vai se tornando crítica. 

Durante as reflexões pôde-se notar que as ações descritas estavam de 

acordo com o que se compreende por ação pedagógica, ou seja, eram ações 

dialógicas entre aluno e professor, que provocam processos de aprendizagem em 

ambos protagonistas desta ação. 

O passo seguinte foi, então, estabelecer o que se compreendia dever constar 

como expectativas, conteúdo, tratamento didático e avaliação para cada um dos 

eixos, sempre procurando ter em mente as características dos alunos da rede 

municipal e as perspectivas educacionais a serem buscadas pelo processo 

educacional. 

Por expectativas entendem-se ações a serem realizadas pelos alunos ao final 

do Ciclo I (Educação Infantil (modalidade Creche e modalidade Pré) e Ensino 

Fundamental), apresentadas sem detalhamentos, para que sirvam como parâmetros 

e não como guias a serem seguidos fielmente, impossibilitando a adequação à 

                                                 
23 Freire, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à Pratica Educativa. 
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realidade de cada escola e o cerceamento à autonomia de elaborar seu próprio 

Projeto Político Pedagógico. 

Os conteúdos propostos estão relacionados com as expectativas, procurando 

não perder de vista o que já está sendo trabalhado nas Unidades Escolares, e a sua 

conexão com o cotidiano dos alunos. Por este motivo, nos eixos escrita, leitura e 

análise linguística, se repetem; no entanto eles se ampliam e se aprofundam, pois 

em todos eles o trabalho se desenvolve utilizando os diversos gêneros textuais, com 

os quais os alunos têm ou terão contato em sua vida extraescolar.  

Com relação ao tratamento didático, houve a preocupação de não se perder 

de vista que toda e qualquer ação pedagógica que envolve linguagem, é um ato de 

comunicação, motivo pelo qual se fez um breve estudo sobre alguns pontos da teoria 

da comunicação, cujos principais elementos, por ser de grande importância, traremos 

a seguir. 

.2  Uma palavra sobre comunicação 

Quando nos colocamos em uma situação de comunicação, seja ela qual for, é 

preciso que tenhamos em mente que ela na verdade é um processo e como tal 

possui elementos que, ao serem conhecidos, facilitam o alcance de um bom 

resultado. 

Os principais elementos de uma situação de comunicação são o emissor, ou 

fonte emissora, a mensagem, o canal utilizado para se enviar a mensagem, o 

receptor, o efeito provocado pela mensagem e o feedback. 

Ao elaborar suas aulas o professor não pode deixar de considerar que ela é 

um momento de comunicação e se tiver consciência reflexiva sobre tais elementos, 

percebendo-se como uma fonte emissora de uma mensagem que precisa chegar ao 

receptor da maneira mais clara possível, o que faz com que se preocupe com o 

estágio de desenvolvimento de seus alunos, adequando os conceitos e conteúdos a 

eles, verificando sua efetividade através das avaliações, que nada mais são do que o 

feedback do processo comunicativo. Para que o processo se complete de forma 

satisfatória, é fundamental que se tenha em mente quem vai receber a mensagem, 

no caso, o aluno e ter pleno conhecimento da mensagem que irá transmitir. Portanto, 
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como Hoffman afirma, o professor precisa debruçar-se sobre seu aluno e assegurar-

se de que o conhecimento que está transmitindo está de acordo com suas 

possibilidades e interesses, o que significa também ter de conhecer profundamente a 

área de conhecimento com a qual está trabalhando, para que a adequação seja 

correta. 

Os objetivos a serem atingidos por este processo que, embora ocorra 

normalmente de modo inconsciente, encontra-se em todas as áreas de 

relacionamento humano e pode utilizar-se de todas as linguagens disponíveis e 

conhecidas, embora nem sempre por todos, o que nos obriga a conhecê-los, uma 

vez que ignorá-los é lançar a nós mesmos e a nossos alunos nas mãos daqueles 

que as conhecem e utilizam, muitas vezes sem escrúpulos e valores que devem 

permear as ações humanas. 

.3  Voltando ao Tratamento Didático 

Porém, é necessário lembrar que este ato de comunicação também é um ato 

de amor, que deve envolver ética e estética, estudo, reflexão, conhecimento do que 

se vai ensinar e do aluno, bem como criatividade e aceitação do novo (não de 

modismos) como afirma Paulo Freire. 

As situações propostas devem ser vistas como possibilidades de 

desdobramentos e ampliações, juntamente com a criatividade de professores, 

fundamentadas nas teorias, pesquisas e na curiosidade dos alunos, que sempre 

devem ser praticadas e estimuladas. 

A AVALIAÇÃO 

Há uma definição de avaliação que resume o processo, que se apresenta tão 

penoso para alunos e professores, e, no entanto nada mais é do que um ato 

cotidiano que se nos apresenta a cada momento. 

Esta é a definição de Luckesi24 que diz que: 

                                                 
24 LUCKESI, Cipriano. O Ato  de  Avaliar  a  Aprendizagem. Revista Pátio, Fevereiro. Porto Alegre:  ARTMED, 

2000. 
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[...], avaliar a aprendizagem escolar implica estar disponível para acolher nossos 
educandos no estado em que estejam, para, a partir daí, poder auxiliá-los em sua 
trajetória de vida. Para tanto, necessitamos de cuidados com a teoria que orienta 
nossas práticas educativas, assim como de cuidados específicos com os atos de 
avaliar que, por si, implicam em diagnosticar e renegociar permanentemente o 
melhor caminho para o desenvolvimento, o melhor caminho para a vida. 

Nesta definição, Luckesi apresenta a essência da avaliação que é 

diagnosticar para que sejam escolhidos quais os melhores caminhos a serem 

apresentados e trabalhados com os alunos para e efetivação de sua aprendizagem, 

motivo pelo qual a afirmação de Jussara Hoffman de que a avaliação mediadora 

deve ocorrer entre uma atividade e outra complementa a definição apresentada. 

Seguem a partir de agora as propostas relacionadas a cada eixo de 

desenvolvimento da Língua Portuguesa, juntamente com as adequações segundo o 

ciclo em que se encontram (creche, educação infantil e ensino fundamental). 

Elas estão organizadas em forma de tabela para que sua visualização seja 

mais simples para o professor e para que ele possa fazer sugestões que lhe possam 

parecer cabível. 

PROPOSTAS PARACURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ORALIDADE 

a. EXPECTATIVAS 

ED. INFANTIL 

(E.I) 

ENSINO 

FUNDAMEN- 

TAL (E.F) 

Creche Pré 1º - 5º ano 

1. Pronunciar corretamente as palavras de seu 

cotidiano. 
X X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

2. Expressar desejos, sentimentos e 

necessidades. 
X X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

3. Expor suas escolhas. X X 
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

4. Relatar alguns acontecimentos sociais de seu 

cotidiano, dentro e fora da escola. 
X X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

5. Reconhecer algumas características físicas de X X 1º ao 5º 
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personagens e cenários de histórias 

conhecidas. 

6. Descrever algumas características físicas de 

personagens e cenários de histórias 

conhecidas.  

 X 1º ao 5º 

7. Participar de situações de intercâmbio oral 

utilizando vocabulário condizente a faixa etária, 

visando ampliação do seu repertório linguístico 

(lista de nomes, relatos de pequenos fatos do 

cotidiano).  

 X 1º ao 5º 

8. Relatar acontecimentos sociais de seu cotidiano 

dentro e fora da escola, respeitando a ordem 

cronológica e localizando-se no espaço. 

  
2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

9. Participar de discussões, expressar opiniões, 

argumentar e justificar-se, a partir de textos 

lidos, fatos relatados e experiências vividas. 

  
 

3º.; 4º.; 5º. 

10. Expor suas escolhas sabendo justificá-las.   2º; 3º.; 4º.; 5º. 

11. Recontar histórias respeitando o vocabulário 

referente ao gênero textual e a ordem 

cronológica dos fatos. 

  
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

12. Comunicar-se de maneira clara e objetiva , 

levando em consideração o receptor da 

mensagem. 

  
 

3º.; 4º.; 5º. 

13. Criar e recriar oralmente textos nos vários 

gêneros comunicativos (contos, poemas, 

canções, narrativas, descrições, teatro, 

recursos midiáticos, etc.). 

 X 
2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

14. Expor suas considerações a cerca de objetos 

de estudo. 

  
4º.; 5º. 

b. CONTEÚDOS 
   

1. Contos de histórias. X X 1º ao 5º 

2. Contos, poemas, canções, narrativas, 

descrições, teatro, recursos midiáticos. 
X X X 
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3. Música. X X X 

4. Jogos simbólicos e Brincadeiras. X X 1º ao 5º 

5. Jogos de Regras.  X X 

6. Organização de tempo (rotina). X X X 

7. Identidade: Nomes. X X 1º ao 5º 

8. Vocabulário ampliado.   X 

9. Relatos de experiências vividas. X X X 

10. Situações de discussões de pontos de vista 

(argumentação e contra argumentação). 

  
X 

c. TRATAMENTO DIDÁTICO 
   

1. Roda de conversa X X X 

2. Roda de história X X X 

a. Organização da rotina X X X 

3. Musicas para marcação de rotina X X X 

4. Hora da cantoria X X X 

5. Brincadeiras dirigidas  X X X 

6. Hora do faz de conta X X 1º ao 5º 

7. Cantos diversificados (cantinhos) X X  

8. Diálogo constante X X X 

d. AVALIAÇÃO 
   

1. Análise do desenvolvimento da linguagem oral X X X 

ESCRITA 

a. EXPECTATIVAS 

ED. INFANTIL 
(E.I) 

ENSINO 
FUNDAMEN

TAL (E.F) 

Crech

e 
Pré 1º ao 5º ano 

1. Reconhecer ambientes, a partir da nomeação 

dos mesmos. 

X X 1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

2. Registrar, ainda que por meio de símbolos e 

desenhos, emoções e situações vividas. 

X X 1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

3. Registrar, através de textos, emoções e  X 2º 
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situações vividas (sendo ele o escriba, ou 

ditando para outro). 

3º.; 4º.; 5º. 

4. Colocar-se no papel construtor de textos, de 

gêneros variados, levando em conta 

planejamento, registro e revisão dos mesmos. 

   4º.; 5º. 

5. Manusear diferentes portadores de gêneros 

textuais. 
X X 

 

6. Elaborar listas, cartazes informativos, regras, 

bilhetes. 

 
X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

7. Representar, por desenhos e figuras, listas, 

cartazes informativos, regras e bilhetes. 
X X 

 

8.  Reescrever e escrever textos de gêneros 

diversos, respeitando as características de 

cada um. 

   

3º.; 4º.; 5º. 

9. Expressar-se, de forma clara e coesa, através 

da escrita. 

   

3º.; 4º.; 5º. 

10. Manusear objetos de diferentes texturas, 

tamanhos e formas, através de sua 

coordenação motora fina.. 

 

X 

 

X 

 

11. Participar de situações que exijam escrita 

formal. 

X X 1º. ;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

12. Utilizar vocabulário variado e adequado aos 

diversos gêneros textuais. 

  

X 

 

1º.; 2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

13. Utilizar a criatividade na elaboração dos 

gêneros textuais. 

 X 1º.; 2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

14. Reconhecer a intencionalidade do texto a ser 

escrito, tendo em vista o futuro leitor. 

 X 1º.; 2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

15. Argumentar e contra argumentar ideias, 

conceitos e pontos de vista, através de 

registros textuais. 

   

4º; 5º. 

b. CONTEÚDOS25
 

   

                                                 
25Além de algumas indicações feitas nos conteúdos (em outros eixos de desenvolvimento também), sugerimos que 

os professores dentre todas as indicações de cada gênero, deve escolher aquele que mais está adequado à faixa 

etária de seus alunos, pois pode acontecer de alguma criança da creche levar um livrinho com quadrinhas ou 
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1. Textos literários: 

a) Contos Lendas, Cantigas e Trava línguas 

Poemas 

b) Parlendas 

c) Adivinhas 

d) ―Causos‖ 

e) Relatos de experiências vividas 

f) Histórias em quadrinhos 

g) Fábulas 

h) Cordel 

 
 

X 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 

2. Textos Jornalísticos: 

a) Notícia 

b) Artigo 

c) Reportagem 

d) Entrevista 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3. Textos de informação científica: 

a) Verbetes 

b) Relatórios 

c) Biografias 

d) Relatos históricos 

e) Pesquisas 

f) Resenhas 

g) Resumos 

h) Textos argumentativos 

i) Textos de opinião 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

X 

4. Textos instrucionais: 

a) Receitas 

b) Regras de jogos 

c) Instruções 

d) Bulas 

e) Listas 

f) Formulários 

 
X26 

 
X 

 
X 

                                                                                                                                             
trava-lingua e a professora pode ler e fazer brincadeira com os conteúdos dos mesmos, embora não sejam textos 

que se escolha para essa faixa de idade. 
26Registro por exemplo das regras de convivência como “não pode bater nos amiguinhos” são textos instrucionais, 

mesmo que sejam desenhos, por isso está indicado como sugestão. 
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5. Textos epistolares: 

a) Bilhetes 

b) Cartas  

c) Solicitações 

d) Cartões-postais 

e) Convites 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

6. Textos publicitários: 

a) Anúncios 

b) Cartazes 

c) Panfletos 

d) Outdoors 

 
X 

 
X 

 
X 

7. Textos de registros cotidianos: 

a) Desenhos 

b) Agendas 

c) Cantigas 

d) Músicas 

e) E-mail  

f) Torpedos 

 
 
 

 
X 

 
 

X 

c. TRATAMENTO DIDÁTICO 
   

8. Criar situações de registro por meio de 

desenhos. 
X X X 

9. Criar situações de registro, tendo outra pessoa 

como escriba. 
X X X 

10. Criar situações de registro em grupos X X X 

11. Criar situações de registro em duplas  X X 

12. Criar situações de registro individual  X X 

13. Analisar, revisar, e adequar, vocabulário e o 

texto, ao gênero e contexto da escrita 
  X 

14. Criar situações em que a criança possa 

registrar de forma criativa (sem mesmo 

seguir as normas cultas ou padrões) 

X27 X X 

15. A utilização, com ajuda, de dicionário e   X 

                                                 
27 Desenhos colagens são formas de registros e até mesmo os pequenos podem fazê-los. 
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outras fontes escritas impressas. 

16. Escrever textos, ajustando o falado ao 

escrito. 
  X 

d. AVALIAÇÃO    

1. A ser feita de maneira contínua, a cada 

atividade, acompanhando a adequação das 

atividades propostas às necessidades do 

conteúdo e possibilidades das crianças, para a 

consecução dos objetivos. 

 

X 

 

X 

 

X 

LEITURA 

 ED. INFANTIL 
ENSINO 
FUNDA-

MENTAL (E.F) 

a. EXPECTATIVAS Crech
e 

Pré 1º – 5º ano 

1. Exercer o ato de leitura nos vários aspectos de 

vida (leitura de mundo). 
X X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

2.  Reconhecer as funções das várias leituras 

que se pode fazer de um texto. 
 X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

3. Reconhecer os aspectos existentes no texto, 

de acordo com seu gênero. 
 X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

4. Ler de maneira fluente, com a entonação 

adequada. 
  2º;3º.; 4º.;5º. 

5. Utilizar estratégias de leitura para melhor 

compreendê-lo (inferências, pistas textuais, 

intertextuais e contextuais, para ler entrelinhas) 

 
 

 
X 

 
1º.; 2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

6. Reconhecer o próprio nome. 
X X 

1º.; 2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

7. Estabelecer relações entre o falado e o escrito. 
X X 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

8. Saber atribuir significado, começando a 

identificar elementos possivelmente relevantes 

segundo os propósitos e intenções do autor; 

 
X 

 
X 

 
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 
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28 Indicadas também na creche pois são estratégias a serem trabalhadas desde a leitura de mundo, com perguntas 

como: o que será que vai acontecer?; Olha aquele casulo, será que vai sair uma borboleta de lá?,entre outras. 
29 A indicação para o Pré está mantida, pois existem Dicionários com figuras e a Professora pode fazer a pesquisa 

explicando para os Alunos. 

9. Ler textos dos gêneros previstos para o ciclo, 

combinando estratégias de decifração com 

estratégias de seleção, antecipação, inferência 

e verificação. 

 
X28 

 
X 

 
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

10. Interessar-se por ler ou ouvir a leitura 

especialmente de textos literários e 

informativos e por compartilhar opiniões, ideias 

e preferências (ainda que com ajuda). 

 
X 

 
X 

 
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

11. Assumir atitude crítica diante de textos 

persuasivos dos quais é destinatário direto ou 

indireto (ainda que em atividades coletivas ou 

com a ajuda do professor). 

 
X 

 
X 

 
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

12. Empregar os dados obtidos por meio da 

leitura para confirmação ou retificação das 

suposições de sentido feitas anteriormente. 

 
X 

 
X 

 
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

13. Utilizar-se de recursos para resolver dúvidas 

na compreensão: consulta ao professor ou aos 

colegas, formulação de uma suposição a ser 

verificada adiante, etc. 

 
 

X29 

 
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

14. Leitura feita pelo professor. X 

 

X 

 

1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

b. CONTEÚDOS 
   

1. Textos literários: 

a) Contos 

b) Poemas 

c) Parlendas 

d) Adivinhas 

e) ―Causos‖ 

f) Relatos de experiências vividas 

g) Histórias em quadrinhos 

h) Fábulas 

 
 

 

 

 

 

X 

 
 

 

 

 

 

X 

 
 

 

 

 

 

X 
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30 Indicação mantida, pois existem artigos bem objetivos, com muita ilustração, sobre os animais, que podem ser 

mostrados aos pequeninos. 
31Idem 
32Ibidem 

i) Cordel 

2. Textos Jornalísticos: 

a) Notícia 

b) Artigo 

c) Reportagem 

d) Entrevista 

 

 

 

 

X30 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

3. Textos de informação científica: 

a) Verbetes 

b) Relatórios 

c) Biografias 

d) Relatos históricos 

e) Pesquisas 

f) Resenhas 

g) Resumos 

h) Textos argumentativos 

i) Textos de opinião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

4. Textos instrucionais: 

a) Receitas 

b) Regras de jogos 

c) Instruções 

d) Bulas 

e) Listas 

f) Formulários 

 

 

 

X31 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

5. Textos epistolares: 

a) Bilhetes 

b) Cartas  

c) Solicitações 

d) Cartões-postais 

e) Convite 

 

 

 

X32 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

6. Textos publicitários:    
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33Além dos itens anteriores, pois fazem parte do cotidiano da criança e a ajudam a fazer uma leitura de mundo. ex. 

pode ser perguntado: alguém sabe onde tem Lanchonetes de marcas famosas?Como você sabe? Ou mostrar uma 

propaganda já conhecida por eles e conversar a respeito dela. 

a) Anúncios 

b) Cartazes 

c) Panfletos 

d) Outdoors 

 

 

X33 

 

 

X 

 

 

X 

7. Textos de registros cotidianos: 

a) Agendas 

b) Cantigas 

c) Músicas 

d) E-mails 

e) Torpedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

c. TRATAMENTO DIDÁTICO 
   

1. Dispor de um acervo em sala com livros e 

outros materiais, como histórias em 

quadrinhos, revistas, enciclopédias, jornais 

etc., classificados e organizados com a ajuda 

das crianças. 

 
X 

 
X 

 
X 

2. Organizar momentos de leitura livre nos quais 

o professor também leia para si. 

X X X 

3. Possibilitar às crianças a escolha de suas 

leituras e o contato com os livros e textos 

diversos, de forma a que possam manuseá-

los. 

X X X 

4. Possibilitar regularmente às crianças o 

empréstimo de livros para levarem para casa. 

X X X 

5. Escuta de textos lidos pelo professor. X X X 

6. Uso de acervos e bibliotecas: busca de 

informações e consulta a fontes de diferentes 

tipos (jornais, revistas, enciclopédias, etc.), 

com ajuda. 

   
X 

7. Manuseio e leitura de livros na classe, na 

biblioteca e, quando possível, empréstimo de 

 
X 

 
X 

 
X 
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ANÁLISE LINGUÍSTICA 

a. EXPECTATIVAS 
ED. INFANTIL 

ENSINO 
FUNDA-
MENTAL 

Crech
e 

Pré 1º - 5º ano 

1. Reconhecer os códigos relacionados à leitura e 

a escrita. 

  1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

2. Retomar o texto escrito pelo professor, a fim de 

saber o que já está escrito e o que ainda falta 

escrever. 

   
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

3. Reconhecer o sistema de escrita em português 

(correspondência fonográfica). 

  2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

4. Utilizar corretamente a separação entre 

palavras. 

  2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

5. Dividir o texto em frases, utilizando recursos do 

sistema de pontuação: maiúscula inicial, ponto 

final, exclamação, interrogação e reticências. 

   
2º;3º.; 4º.; 

5º. (com 

ênfase a 

partir do 3º.) 

6. Utilizar adequadamente a separação entre 

discurso direto e indireto e entre os turnos do 

   
 4º.5º. 

materiais para leitura em casa (com supervisão 

do professor) 

8. Socialização das experiências de leitura.  X X 

d. AVALIAÇÃO 
   

1. Demonstrar compreensão do sentido global de 

textos lidos em voz alta. 

 X X 

2. Ler de forma independente textos cujo 

conteúdo e forma sejam familiares. 

 X X 

3. A ser feita de maneira contínua, a cada 

atividade, acompanhando a adequação das 

atividades propostas às necessidades do 

conteúdo e possibilidades das crianças, para a 

consecução dos objetivos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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diálogo, mediante a utilização de dois pontos e 

travessão ou aspas. 

7. Indicar, por meio de vírgulas, listas e 

enumerações. 

  2º; 3º.; 4º.; 

5º. 

8. Estabelecer as regularidades ortográficas 

(inferência das regras) e constatar as 

irregularidades (ausência de regras). 

   
 

3º.; 4º.; 5º. 

9. Utilizar, com ajuda, de dicionário e outras 

fontes escritas impressas, para resolver 

dúvidas ortográficas. 

   
1º.;2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

10. Organizar as ideias de acordo com as 

características textuais de cada gênero. 

   

3º.; 4º.; 5º. 

11. Substituir o uso excessivo de ―e‖, ―aí‖, ―daí‖, 

―então‖, etc. pelos recursos coesivos 

oferecidos pelo sistema de pontuação e pela 

introdução de conectivos mais adequados à 

linguagem escrita e expressões que marcam 

temporalidade, causalidade, etc. 

   
 

 

3º.; 4º.; 5º. 

12. Analisar — quantitativa e qualitativamente — 

a correspondência entre segmentos falados e 

escritos, por meio do uso do conhecimento 

disponível sobre o sistema de escrita. 

   
2º; 

3º.; 4º.; 5º. 

13. Explorar as possibilidades e recursos da 

linguagem que se usa para escrever a partir da 

observação e análise de textos impressos, 

utilizados como referência ou modelo. 

   
4º.;5º. 

b. CONTEÚDOS 
   

1. Textos literários: 

a) Contos 

b) Poemas 

c) Parlendas 

d) Adivinhas 

e) ―Causos‖ 

f) Relatos de experiências vividas 

   
 
 
 
 
 

X 
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g) Histórias em quadrinhos 

h) Fábulas 

i) Cordel 

2. Textos Jornalísticos: 

a) Notícia 

b) Artigo 

c) Reportagem 

d) Entrevista 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

3. Textos de informação científica: 

a) Verbetes 

b) Relatórios 

c) Biografias 

d) Relatos históricos 

e) Pesquisas 

f) Resenhas 

g) Resumos 

h) Textos argumentativos 

i) Textos de opinião 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

X 

4. Textos instrucionais: 

a) Receitas 

b) Regras de jogos 

c) Instruções 

d) Bulas 

e) Listas 

f) Formulários 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

5. Textos epistolares: 

a) Bilhetes 

b) Cartas  

c) Solicitações 

d) Cartões-postais 

e) Convites 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

6. Textos publicitários: 

a) Anúncios 

b) Cartazes 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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c) Panfletos 

d) Outdoors 

7. Textos de registros cotidianos: 

a) Desenhos 

b) Agendas 

c) Cantigas 

d) Músicas 

e) E-mails 

f) Torpedos 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

c. TRATAMENTO DIDÁTICO 
   

1. Participar de situações de intercâmbio oral, 

formular perguntas, comentar notícias, recontar 

contos, recitar poemas, dentre outros. 

  X 

2. Identificar com auxilio do professor possíveis 

elementos da organização interna dos textos 

  X 

3. Reconhecer que o processo de planejamento e 

revisão do texto é contínuo e independente e 

tem como objetivo aprimorá-lo, levando em 

conta gênero e seu contexto de produção. 

  X 

4. Situações de observação de ―frequências‖ 

ortográficas para a elaboração de regras. 

  X 

5. Analisar constantemente a produção realizada, 

com foco em regras ortográficas, 

segmentação, pontuação, coerência e 

vocabulário. 

  X 

d. AVALIAÇÃO 
   

6. Verificações cotidianas, através de revisões de 

textos de autoria dos alunos (cada versão com 

foco em um aspecto, ex: ortografia, 

pontuação). 

   
X 

7. Análise de textos bem escritos   X 
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3.1.3.2 Arte  

.1  Arte para quê?    

As diversas manifestações artísticas sempre estiveram atreladas à história da 

humanidade, em todas as culturas e épocas, da mais remota à atualidade. Ao falar 

sobre arte, pode vir em nossa mente palavras como beleza, criatividade, harmonia, 

prazer, ludicidade, surpresa, encantamento, técnica, choque, rebeldia, história. 

Todos esses conceitos, além de muitos outros estão atrelados à Arte! 

Grandes especialistas concordam em dizer que não há uma única definição 

para dizer o que seja arte. Por outro lado, os estudos revelam características que nós 

podemos também notar: é um universo muito rico, com formas de construção e 

expressão particulares, reveladoras de sensibilidade e conhecimento. (Bosi, 2000). E 

os objetos artísticos ganham significado e importância, de acordo com a relação que 

estabelecemos com eles:  

Esses objetos, imagens e ideias podem até ser simples, aparentemente, mas, por 
representarem o que chamamos de Arte, participam de uma categoria diferenciada 
em relação aos demais objetos, imagens e ideias produzidas pelo homem; isso 
significa que a arte não está necessariamente no objeto que se apresenta à visão, 
mas sim no que ele significa para determinada região, tempo ou cultura. 
(Chiovatto, 2012, p.1) 
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 E as criações artísticas têm uma linguagem específica, que nos tocam de 

maneira especial: 

O que distingue essencialmente a criação artística das outras modalidades de 
conhecimento humano é a qualidade de comunicação entre os seres humanos que 
a obra de arte propicia, por uma utilização particular das formas de linguagem. 
(PCN Arte, 1997, p. 28) 

A Arte, como uma linguagem, possui seus códigos e uma ―gramática‖ que 

deve ser dominada a fim de que as ideias do criador sejam materializadas e 

possibilitar que outros apreciem o seu objeto. (Martins, Picosque, Guerra, 2010, 

p.118) A composição de uma obra passa por um processo de criação que trabalha a 

construção da forma por meio da manipulação da matéria e dos meios (por exemplo: 

sons e voz, corpo e gestos, tinta e cores, computador e manipulação de imagens). 

Acostumamo-nos a ver a obra finalizada, mas é bom ressaltar que o seu processo é 

essencial e pressupõe uma série de etapas e estudos. 

A Arte manifesta-se em diversas linguagens, entre elas: as visuais, as 

sonoras, as cênicas, as corporais, as literárias, as ―híbridas‖ - compostas por fusões 

entre as linguagens. Há as expressões, técnicas e suportes tradicionais, mais 

convencionais, já consagrados pelo tempo, como desenho, pintura, escultura, ballet 

e canto lírico. E há expressões contemporâneas e experimentais, como os graffiti, as 

intervenções urbanas, as performances, videoarte e teatro contemporâneo.Todas 

são importantes, todas têm a sua razão de ser. Bastante dinâmica e diversificada, 

tem sido entendida e definida de várias maneiras em cada época e cultura, de 

acordo com os valores, modo de pensar, contexto histórico, social e político, além 

das concepções estéticas - ideias específicas sobre a própria arte, que vão da beleza 

à contestação. Pois como é algo essencialmente criativo, muitas vezes as criações 

podem também escapar do que é esperado.  

As manifestações artísticas estabelecem diálogo com tantas outras áreas, 

como o design, publicidade, arquitetura, história, filosofia, sociologia, português, 

geografia, meio-ambiente, matemática, etc. Perpassam e interagem com diferentes 

esferas das sociedades, sejam elas institucionalizadas, eruditas, populares, 

marginalizadas...  A arte não está somente nos museus, teatros e salas de concerto 

das grandes cidades, está também na periferia, na zona rural, no cotidiano, na TV e 

internet, nas escolas, nos muros e praças, dentro das casas e dentro de nós 
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mesmos, em nosso repertório cultural. Integra o patrimônio cultural e expressa 

identidades. 

A Arte é simbólica, não é a realidade em si, mas revela importantes pontos 

das diferentes realidades que envolve .Não há dúvida de que as manifestações 

artísticas possibilitam entrar em um universo de conhecimentos essenciais. Isso está 

claro nos PCNs (1997) e anteriormente, foi firmado na LDB n 9.394/96 ―O ensino de 

arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos‖. 

No passado, a Arte na escola não tinha essa concepção. Geralmente era 

encarada de uma forma mais limitada, com atividades desconectadas que eram 

vistas com ―utilidades‖ variadas, mas não tinham por objetivo promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. Entre outras coisas, poderiam ajudar nas 

prendas domésticas, promover o controle disciplinar, a coordenação motora, a cópia 

do que se considerava bonito, ou até mesmo como atividade de mera recreação e 

livre-expressão... Por isso, temos em nossa história marcas que precisam ser 

repensadas e questionadas para os dias de hoje: folhas mimeografadas para colorir, 

teatrinhos, músicas e danças decorados e com pouca expressão, hinos cantados 

sem compreensão, lembrancinhas padronizadas nas datas comemorativas, cópias 

de desenhos e pinturas... E, em outro extremo: temos também as marcas do fazer 

totalmente espontâneo, solto, sem reflexão, como se a ludicidade/emoção fossem a 

sua única característica.  

Hoje, com a compreensão de que arte é conhecimento, que ensino de arte 

queremos desenvolver em nossas escolas em Carapicuíba? O que seria mais 

adequado à nossa realidade e às demandas da atualidade? 

Os educandos não são artistas, mas eles, assim como todas as pessoas 

podem aprender e usufruir das linguagens artísticas, de seu prazer e conhecimento 

intrínseco. Pensemos que o papel da arte na escola não é de formar artistas, mas de 

facilitar o acesso cultural de nossos alunos (Barbosa, 2009). Pois a arte, ao mesmo 

tempo em que está perto, pode parecer muito distante a nossos alunos e nossa 

comunidade... E para trabalhar não somente com o fazer, mas um fazer conectado 

com a reflexão e a apreciação das manifestações artísticas, o papel do 

professor/mediador é fundamental. 
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.2  O Professor como Mediador Cultural 

A Arte e suas diversas manifestações compõem um universo tão rico, 

diversificado e repleto de relações, que se pode afirmar que não é possível esgotá-lo 

em sua totalidade. E pode ocorrer que, muitos de nós, por sentirmos que não 

tivemos uma formação artística ideal (como alunos e como professores), fiquemos 

receosos diante da tarefa de sermos mediadores desse conhecimento.  Em primeiro 

lugar, é preciso notar que não é necessário (aliás, é quase impossível) dominar todo 

o conhecimento de qualquer área, inclusive a artística.  

Entretanto, como qualquer área, é necessário ao professor ter curiosidade, 

pesquisar, querer aprender e aprofundar a sua percepção e seus conhecimentos.  E 

em se tratando de Arte, estar aberto a ampliar o seu próprio repertório cultural e se 

colocar aberto e sensível à apreciação de manifestações artísticas diversificadas, de 

diferentes épocas, entre o popular, o erudito e o que faz parte da cultura da 

comunidade, é algo essencial. 

Mesmo sem o saber, o professor sempre atua como um mediador do 

conhecimento e vai impregnar as suas ações docentes com a sua visão sobre a 

cultura. Portanto, quanto mais aberta e diversificada a sua visão, melhor!  

Imaginemos a caricatura de um professor que considera que a ―grande Arte‖ 

está nos museus europeus ou nas salas de concerto, com a música erudita. Essa 

perspectiva carrega um discurso que mesmo sem palavras claras, será repassado 

aos alunos, e pode propagar a ideia absurda de que a Arte brasileira é menor diante 

da europeia ou de que a cultura popular é inferior!  Vamos imaginar outra caricatura: 

um educador que só apresenta aos alunos o que está na mídia e que os alunos já 

têm acesso e conhecem em termos de música e imagens.  Ele não aborda outras 

manifestações por não conhecê-las? Ou por não considerar os alunos capazes de 

apreciarem e compreenderem outras coisas, além do habitual? 

Uma tarefa delicada e importante do mediador é estimular nos alunos o 

estabelecimento de relações com base na apreciação sensível, na experimentação 

do fazer e nas informações e os conhecimentos consolidados. Contudo, não se trata 

de fechar em uma única verdade, uma única ―explicação‖, mas de estimular as 

hipóteses e a construção do pensamento, levando em conta também o nosso 
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contexto hoje.  Pois, pela natureza do objeto artístico, ele sempre vai possibilitar uma 

grande abertura de interpretações e possibilidades. (Chiovatto, 2012, p. 3) 

Ser mediador é estar entre os diversos pontos que tecem uma grande rede 

que envolve a Arte e os apreciadores, no caso, os alunos e o próprio mediador.  É 

compreender e criar a partir dessa rede formada por uma multiplicidade de 

elementos, todos muito importantes, entre eles: o artista, a obra, sua técnica e 

materiais, as instituições culturais, a história, a cultura à qual pertence, a cultura da 

comunidade, dos alunos e do professor, os meios de divulgação, etc. (Martins in 

Barbosa, 1998).  

Como dito anteriormente, é quase impossível dominar todos os pontos que 

envolvem uma manifestação artística, mas é essencial ter noção de que esses 

pontos existem e a sua importância. Selecionar e priorizar alguns desses pontos nas 

ações educativas é uma forma de evitar cair em uma visão muito simplista, como é a 

de supervalorização da biografia do artista e sua técnica. 

Faz parte do ofício do mediador se dispor a conhecer o assunto e ampliar o 

seu próprio repertório cultural, mesmo reconhecendo que não é possível saber tudo. 

E criar possibilidades de aproximação, de experiências e ampliações entre os alunos 

e as manifestações artísticas, sempre levando em conta as culturas envolvidas.  Algo 

que envolve muito conhecimento e o aspecto prazeroso, lúdico e criativo da Arte 

também!  

.3  Objetivos Gerais do Ensino de Arte na escola: rumo à ampliação cultural. 

Dentre as linguagens mais abordadas no ensino de Arte na atualidade no 

Brasil encontram-se as artes visuais, a música, o teatro e a dança, discutidas a partir 

dos PCNs (1997), que constitui um marco no sentido de dar uma base geral ao 

ensino em nosso país.  A partir dos pressupostos dos PCNs, documentos e 

propostas oficiais têm sido elaborados, bem como diversos autores da área ampliam 

as reflexões sobre a teoria e prática da área.  

Segundo Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 118), a partir dos PCNs, como 

objetivo geral do ensino de Arte, pode-se considerar ―colocar o aluno em interação 

com o campo da Arte‖, que compreende: 
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1. A experiência de fazer formas artísticas e tudo o que entra em jogo nessa 

ação criadora: recursos pessoais, habilidades, pesquisa de materiais e 

técnicas, a relação entre perceber, imaginar e realizar um trabalho de Arte; 

2. A experiência de fruir formas artísticas, utilizando informações e 

qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma 

conversa, em que as formas signifiquem coisas diferentes para cada 

pessoa; 

3. A experiência de refletir sobre a Arte como objeto de conhecimento, onde 

importam dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi realizado, a 

história da Arte, e os elementos e princípios formais que constituem a 

formação artística, tanto de artistas, quanto dos próprios alunos. 

 Nota-se que as ações pensadas no campo das experiências acima 

pretendem ampliar a vivência e o repertório cultural dos alunos, a sua expressão e 

compreensão do mundo.  O movimento rumo a uma ampliação cultural deve levar 

em consideração a própria cultura dos alunos e da comunidade e valorizá-la, bem 

como facilitar o acesso à compreensão de manifestações de outras épocas e 

culturas.  Como dito anteriormente, ter uma noção da diversidade de pontos que 

constituem a grande rede que envolve as manifestações artísticas, seus produtores, 

apreciadores e a cultura, possibilita uma ampla visão e um vasto campo de trabalho 

ao professor. 

Tratando mais diretamente da música, Ongaro e Silva (2006, p. 3) escrevem 

que ―as atividades musicais nas escolas devem partir do que os estudantes já 

conhecem, desta forma, se desenvolve dentro das condições e possibilidades de 

trabalho de cada professor‖. Pensando dessa forma, é importante que o professor, 

na escolha do repertório a ser utilizado na escola, valorize primeiramente o universo 

artístico de seus estudantes. Segundo Brito (2003), a criança tem facilidade de 

aceitar e gostar de músicas que até então eram desconhecidas. É importante que o 

educador aproveite este momento para ampliar o universo musical de seus alunos. 

O mesmo se dá com as outras linguagens. Por exemplo: se o grafite for uma 

manifestação difundida em uma determinada comunidade escolar e seu entorno, isso 

deve ser levado em conta pelo educador. De acordo com os seus objetivos, pode vir 

a incluir em suas propostas educativas essa manifestação, que pode também ser 

colocada em diálogo com outras linguagens, como a dança de rua. Por outro lado, 
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pode-se também buscar ampliar o repertório cultural dos alunos com uma visita a um 

museu para ter contato com obras consagradas pela história e colocar em diálogo o 

que está dentro do museu e o que está fora. Possibilidades de enriquecimento 

incluem trabalhar com imagens/reproduções das obras, vídeos, visitas virtuais aos 

sites dos museus, e colocar em confronto, em diálogo diferentes criações.  

.4  Na prática: o papel do professor, desafios e possibilidades na escola de 

Carapicuíba.  

A consciência do papel de mediador cultural do professor na escola leva à 

compreensão de que Arte é um importante instrumento para se compreender, 

valorizar e divulgar diferentes culturas em interação, inclusive as especificidades 

culturais e identitárias de Carapicuíba. No município encontram-se expressões 

culturais que são fruto de um passado e uma história. Assim como há fenômenos 

mais recentes e novas interações, como o caso da migração dos bolivianos. Tudo 

isso faz parte da identidade de Carapicuíba, aspectos que não podem ser ignorados. 

Trabalhar a diversidade cultural, as diferentes culturas e identidades que 

inegavelmente estão juntos de nós e também as que estão longe é um desafio para 

todos na escola, contudo nas aulas de Arte isso se torna mais evidente. 

Com um campo tão vasto e profundo de ricos elementos que podem ser 

abordados, é de suma importância que as propostas de Arte não sejam reduzidas a 

meras decorações de festas, a colorir desenhos impressos, a copiar obras de 

artistas, a fazer lembrancinhas de datas comemorativas, a ensaiar danças e músicas 

de quadrilha ou reproduzir canções e coreografias da moda divulgadas pela mídia. É 

preciso sempre cuidado para não cair em atividades superficiais e desconectadas. 

Para ajudar a refletir sobre a sua validade e profundidade, pode ser útil fazer as 

perguntas:  

O que as crianças aprendem com essa proposta?  

Valoriza-se o saber, a identidade e a cultura dos alunos?  

Possibilita a ampliação cultural? 

Quais os conceitos envolvidos?  

A proposta permite a exploração da criatividade e a expressão própria do 

aluno? 
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Especificamente nas aulas de Música, o fundamental é proporcionar aos 

alunos o contato com uma diversidade de gêneros musicais, com a composição, 

improvisação, arranjos, execução, e apreciação de obras de várias épocas e 

culturas. 

Nas aulas de Dança, por sua vez, o mais importante é levar os alunos a uma 

ampliação do conhecimento e da percepção do seu próprio corpo e dos corpos dos 

outros, aqui incluídos respeito, solidariedade e empatia. A partir desses 

conhecimentos, vivenciarem o corpo como suporte para o movimento expressivo, 

aprendendo a criar, apreciar e possibilitando conhecimento de danças em diferentes 

épocas, povos e culturas. 

Nas aulas de Teatro, mais uma vez, a prioridade não deve ser a montagem 

de peças teatrais, mas sim, a realização de jogos de improvisação, o conhecimento 

do teatro como linguagem expressiva e de todos os elementos que o compõe. A 

montagem de peças será, então, uma consequência, sempre desenvolvida de 

maneira ética, ressaltando valores e competências fundamentais à vida em 

sociedade. 

Em Artes Visuais, as prioridades são: estimular os alunos a um olhar sensível 

e atento para ler, para decodificar a visualidade encontrada em diferentes 

manifestações do cotidiano e nas obras de arte, compreender o conhecimento que 

envolve essas manifestações e relacionar com o seu próprio contexto, estimulá-lo à 

experimentação e à busca de sua expressividade plástica própria.  Nesse sentido, 

não cabe a ―livre-expressão‖ solta, o desenho livre. Por outro lado, as cópias de 

modelos também não fazem sentido.  

E ainda, um cuidado é necessário às ―releituras‖ de obras de arte. Pois é 

comum vermos distorções desse modo de trabalhar, que originalmente buscava a 

compreensão profunda da obra e seus conceitos e a expressão criativa do aluno 

impulsionada por uma obra e seu processo de criação. Na prática, ainda são comuns 

situações em que os trabalhos dos alunos se mantêm presos à imagem original, 

pouco se cria e pouco se expande o conhecimento em arte. Releitura na sua 

essência sempre pressupõe recriação a partir de conceitos. 
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O papel do professor de Arte na escola não é o de ―decorador‖, nem de 

―ensaiador‖ de danças por exemplo. É muito mais. Como mediador cultural, ele cria 

propostas que têm por objetivo o enriquecimento cultural e não a repetição de formas 

vazias de significado. Como já colocado antes, partir do que o aluno traz e ampliar, 

de maneira significativa.  

Uma das premissas da prática com Arte na escola é a valorização do 

processo e não somente do produto final. Além das aulas, as exposições também 

são uma oportunidade de valorizar o processo e os trabalhos finalizados, podem 

culminar com o final de um projeto, mas têm de estar integradas ao todo. Uma 

exposição pode levar a uma compreensão mais ampla por parte dos outros 

educadores, pais, colegas e toda a comunidade.  

São questões importantes: Todos os alunos estão participando da exposição? 

Quais cuidados são necessários para valorizar os trabalhos? Como expor os 

trabalhos na escola? O que valorizar nas exposições? Pretende-se fazer uso de 

textos que trazem informações para os apreciadores?  

Observar exposições de Arte em museus e espaços culturais, e também 

intervenções não-convencionais como as de arte urbana amplia o olhar do professor 

a respeito de diferentes maneiras de organizar e expor, com pontos que podem ser 

trazidos e adaptados para o seu contexto, sempre de acordo com os objetivos 

pretendidos com a exposição e com o trabalho como um todo. Também nas 

apresentações de dança, teatro e música não se podem perder de vista o que se 

pretende valorizar. O que vale é a expressão verdadeira, e não almejar mostrar uma 

perfeição que não existe.  

Com relação ao espaço escolar, comumente as escolas não dispõem de uma 

sala específica para arte, essa é a realidade comum da maior parte das escolas 

públicas. Um palco também é algo raro. Batalhar por um espaço físico apropriado na 

escola tem um forte propósito, contudo, a falta desse espaço não impede o trabalho, 

não é necessário palco para trabalhar os jogos teatrais, por exemplo.  Deve-se 

reconhecer as possibilidades já existentes, além da sala de aula investigar outros 

locais que possam ser explorados e aproveitados. O mesmo acontece com os 

materiais: dispor de uma diversidade de materiais de qualidade para explorar é o 
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ideal, mas nem sempre o possível. Buscar melhorias, mas reconhecer alternativas e 

trabalhar a partir da realidade são fundamentais.  

Trate-se do professor especialista ou não, a formação contínua e ampliação 

do repertório são essenciais, seja via ações da Secretaria da Educação de 

Carapicuíba, seja motivado pela sua busca de conhecimento.  Se pensarmos em 

valorizar a cultura e identidade de nossa comunidade, é relevante acompanhar e 

divulgar a agenda cultural da cidade, bem como a das cidades vizinhas. Cursos, 

palestras, visita às exposições, teatro, cinema, internet, shows e espetáculos, livros e 

outros materiais são algumas das formas possíveis de construirmos nosso repertório. 

Tornar-se um apreciador ativo da cultura e também despertar essa postura nos 

alunos é possível?Isso é desafiador, mas é prazeroso também, pois a cultura é viva, 

nós nos alimentamos dela e também a construímos! 

Sobre a diversidade das linguagens artísticas que o professor abrangerá em 

seu trabalho, uma das formas é a de trabalhar de maneira comprometida explorando 

mais profundamente a sua área de licenciatura (artes visuais ou música ou artes 

cênicas ou dança) e estabelecendo relações com as outras linguagens artísticas. O 

professor que não é especialista também poderá elencar uma ou mais áreas em que 

queira centrar o seu trabalho e da mesma forma estabelecer relações com as outras. 

Por isso os projetos interdisciplinares em Arte são bem-vindos, bem como os projetos 

interdisciplinares que envolvam outras áreas do conhecimento. Assim como ocorre 

com tantas manifestações artísticas, as propostas de arte na escola podem trabalhar 

com a fusão de linguagens e conhecimentos.  

.5  CONCEPÇÕES E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS LINGUAGEM VISUAL 

 “A leitura do mundo precede a leitura da palavra” (Paulo Freire) 

Concordamos com Paulo Freire, e nosso mundo está repleto de informações 

visuais, que pedem para ser decodificadas. A linguagem visual está presente em 

tudo o que pode ser percebido pelo nosso olhar: na propaganda, nas embalagens de 

produtos, na TV e internet, nas revistas e livros, nas estampas das camisetas e 

cadernos, nas fachadas das casas, nas cores que temos nas escolas, nos 

brinquedos, a lista é infindável... ...(Hernandez, 2000). E, claro, a linguagem visual é 

trabalhada de maneiras particulares e instigantes nas manifestações artísticas que 
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estão dentro e fora dos museus, sejam as que fazem uso dos suportes tradicionais 

como o desenho, a pintura e a escultura, os monumentos e as que rompem com a 

tradição, como o grafite, o vídeo e a instalação, por exemplo. 

Autores relevantes como Ana Mae Barbosa (2010) afirmam (e podemos notar 

isso a partir de nossa experiência prática) que o olhar sensível à Arte e sua 

linguagem específica permite decodificar não somente o próprio objeto artístico, mas 

se estende também sobre o mundo e tudo que nos cerca. Portanto, além da 

relevância do conhecimento sobre Arte do ponto de vista cultural, há também nesse 

universo a potencialidade de contribuição para a formação e a vida prática do 

indivíduo que não pode ser medida ou quantificada, mas é bastante contundente. 

Temos nos PCNs que: ―A percepção estética é a chave da comunicação artística‖ 

(BRASIL, 2007, p. 29), que requer um olhar sensível e atento, crítico e não passivo. 

É isso que, de maneira geral se espera construir a partir das propostas que envolvem 

a apreciação e a contextualização de imagens. Uma criação autoral, onde os alunos 

tenham liberdade para se expressarem e estabelecerem conexões sensíveis, ricas e 

criativas entre a sua individualidade e o mundo, é o que se pretende com a 

valorização do fazer artístico dos alunos na escola. 

Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 125), são autoras que partem dos PCNs 

e aprofundam alguns pontos importantes sobe a cultura visual atual. Colocam que 

para que o aluno possa apreciar e decodificar as imagens artísticas e suas relações 

com a cultura e para que possa elaborar o seu próprio trabalho, é necessário que o 

professor possibilite: 

1. O pensamento visual tornado visível, materializado, por meio da forma e     

materialidade; 

2. A pesquisa e a leitura da estrutura da linguagem visual e das articulações 

de seus elementos constitutivos; ponto, linha, plano, forma, textura, 

dimensão, movimento, volume, luz, cor, etc. 

3. O fazer, provocar experimentações e a apreciação dos diferentes modos 

da linguagem visual: desde as tradicionais como pintura, escultura e 

gravura, até as linguagens que experimentam outros suportes como 

pintura mural, até as linguagens contemporâneas que trabalham com o 

corpo como performance.  
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4. O manuseio e a seleção de materiais, ferramentas, modos de fazer 

específicos e apropriados, adequados ao que se pretende materializar; 

5. A compreensão dos processos de criação em artes visuais (que não é 

espontaneísta) e envolve pesquisa, projetos, portfólios, estudos, esboços, 

individuais ou coletivos. 

6. A valorização do patrimônio cultural, com a inclusão de monumentos, 

edifícios. 

7. As relações com outras linguagens diálogo: moda, publicidade, arquitetura, 

design gráfico, etc. 

Artes Visuais na educação infantil 

A criança olha, cheira, toca, ouve, se move experimenta, sente, pensa. Desenha 
com o corpo, canta com o corpo, sorri com todo o corpo, chora com o corpo, o 
corpo é ação/pensamento. Seu pensamento se dá na ação, na sensação, na 
percepção, sempre regado pelo sentimento. Convive, sente, reconhece e repete os 
símbolos do seu entorno, mas não é, ainda, um criador intencional de símbolos. 
Sua criação focaliza a própria ação, o exercício, s repetição. 

Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 89), 

A citação acima se refere à criança pequenina, que tem como característica 

uma inteireza que deve ser respeitada. Experimentação e compreensão com o corpo 

todo, sentidos apurados e as linguagens da arte são muito integradas. Segundo as 

autoras em consonância com outros autores, os desenhos, que surgem 

primeiramente em formas de garatujas são experimentais e não têm conexão com a 

representação com o real, podem parecer repetitivas para os adultos, mas trata-se 

mais de explorar materiais e possibilidades. As experimentações avançam para 

outras formas, até chegar nos simbólicos, as que têm intenção de representar, o que 

pode se dar a partir dos 2 anos de idade. E por volta dos 4 aos 6 anos, a criança tem 

possibilidades de construir soluções lógicas e criativas para representar o real e seus 

espaços no desenho. Hoje se sabe que há diferentes fases do desenvolvimento 

expressivo, mas elas não são estanques com relação às idades, dão-se de maneira 

ampla. Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 84 - 115) discutem quatro amplos 

―movimentos‖ expressivos. 
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Algumas possibilidades que envolvem Artes Visuais na Educação Infantil: 

1. Exploração do gesto, do desenho das garatujas, feitas sobre papel, na 

pintura a dedo, na areia, em superfícies laváveis.  

2. Em seguida à fase das garatujas, os desenhos simbólicos. 

3. Pintura, exploração das cores, tanto na apreciação, quanto no fazer.  

4. Diferentes materiais naturais e artificiais e texturas. 

5. Apreciação de imagens, de obras de artistas, ilustrações de livros.  

6. Histórias variadas, inclusive sobre os artistas.  

7. Apreciação de objetos de diferentes formas e cores, como brinquedos e 

roupas. 

8. Apreciação de desenhos e vídeos adequados à faixa etária.  

9. Jogos de montar e encaixar. 

10. Organização de objetos no espaço: blocos, brinquedos, objetos pessoais.   

11. Brincadeiras - vivenciadas de diferentes formas e que envolvam a 

visualidade.  

a. Visitas a exposições de arte, museus, parques a fim de explorar as 

obras, bem como os diferentes ambiente se estímulos.  

b. Conexões com as outras linguagens artísticas. 

É importante ressaltar que a separação por linguagens expressa neste 

Documento Curricular é apenas para fins de organização. As linguagens podem e 

devem ser trabalhadas integralmente, em especial na Educação Infantil.  

Artes Visuais no Ensino Fundamental  

Desenho muito, mas às vezes não sai do jeito que eu queria. Adoro desenhar 
paisagens, cenas de guerra, lutas. Também faço história em quadrinhos. (...) adoro 
inventar máquinas e construir cidades. Na escola criamos uma cidade maluca com 
caixas, colagens e pinturas.  

Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 89). 

 

Nessa etapa, no desenho a busca é de representação do mundo e das 

experiências que a criança vive. Ela se mostra muito sensível às influências externas 

e às influências culturais.  À medida que vai crescendo, vai desenvolvendo uma 

autocrítica mais aguçada em relação à sua produção. As autoras acima alertam para 

ações comuns na sala de aula que revelam autoexigência: apagar mil vezes o 

desenho, o esconder-se por trás do uso da régua para traçar; descontente e com a 
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sensação de que não sabe ou não consegue desenhar, a criança desiste e joga o 

seu trabalho no lixo. São ações comuns e que podem se dar até a adolescência ou 

mesmo fase adulta, mas merecem atenção do professor. 

É importante que o professor lance desafios, mas encoraje a criança para que 

continue a experimentar e que não tenha medo de se expressar, tanto no desenho, 

na pintura, quanto na construção tridimensional. A elaboração de um portfólio que 

mostre seus processos pode ser um meio interessante de ela notar as 

transformações em sua produção e perceber que está construindo um caminho 

próprio, a sua poética, a partir das referências externas e de sua percepção e dos 

modos de fazer, da manipulação dos materiais que vai dominando cada vez mais. É 

uma fase de busca de regras e de grande vontade de construir, de grande empenho.  

A apreciação de imagens de obras e dos trabalhos dos colegas também é 

importante. A criança admira a habilidade, a técnica, os pormenores, a beleza. E 

cada vez mais é capaz de estabelecer ricas leituras e diálogos com o grupo a partir 

das diversas imagens e compreendê-las como produções históricas e culturais. 

Algumas possibilidades que envolvem Artes Visuais no Ensino Fundamental: 

1. Desenho de memória, desenho de observação. Exploração da 

expressividade das linhas e busca da representação da perspectiva. 

2. Elementos visuais e sua interação, tais como: ponto, linha, plano, luz, cor, 

textura, forma, volume, movimento. 

3. História em quadrinhos. 

4. Explorações variadas no bidimensional e no tridimensional e 

compreensão de sua materialidade e especificidades.  

5. Pintura, mistura de cores e tonalidades.  

6. Experimentação de diversos materiais e técnicas, exploração mais 

refinada da materialidade. 

7. Apreciação de imagens de obras de artistas, dos trabalhos dos colegas e 

de seus próprios trabalhos. 

8. Apreciação de imagens relativas à cultura visual: jogos, rótulos de 

produtos, estampas, propaganda, personagens, fotografias, internet, etc.  
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9. Compreensão de diferentes criações artísticas, atreladas a diferentes 

culturas, épocas e contextos, estabelecendo relações com o seu próprio 

contexto. 

10. Apreciação de desenhos animados, filmes e vídeos adequados à faixa 

etária.  

11. Arte, tecnologia e novos meios: fotografia, vídeo, internet, instalações. 

12. Elaboração de registros e portfólios. 

13. Montagem de exposições. 

14. Visitas a exposições de arte, museus, parques e outros espaços culturais 

a fim de ver ao vivo as obras e seus espaços. 

15. Noções e compreensão de Patrimônio cultural e histórico e importância da 

preservação dos bens. 

16. Conexões com as outras linguagens artísticas. 

.6  CONCEPÇÕES E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA LINGUAGEM MUSICAL 

É importante salientar que a música não está na escola como uma atividade 

recreativa, mas sim para construção de conhecimento. Neste sentido é fundamental 

a realização de projetos que levem em consideração a apreciação, as práticas de 

criação musical individual e coletiva e o resgate cultural. Desta forma os alunos 

podem ter o contato com uma diversidade de gêneros musicais, compor, improvisar, 

executar e apreciar obras de várias épocas e culturas. 

Nos últimos anos surgiram várias pesquisas apontando para o valor da 

música como ferramenta de apoio para o aprendizado de outras disciplinas, embora 

seja uma função importante para utilização da música na escola não podemos 

esquecer o valor que a música tem por si só. A música é uma das formas de 

expressão humana o que justifica sua presença no contexto da educação.  

Segundo a educadora musical Gainza (1988) o objetivo específico da 

educação musical é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível e receptivo ao 

fenômeno sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, respostas de índole musical. 

A autora também afirma que:  

Corresponde à educação musical instrumentalizar com eficácia os processos 
espontâneos e naturais necessários para que a relação homem-música se 
estabeleça de maneira direta e efetiva. Uma vez assegurado o vínculo, a música 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 174 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

fará, por si só, grande parte do trabalho de musicalização, rompendo barreiras de 
todo o tipo, abrindo canais de expressão e comunicação a nível psicofísico, 
induzindo, através de suas próprias estruturas internas, modificações significantes 
no aparelho mental dos seres humanos (GAINZA,1988, p. 42).  

 

Nesta perspectiva as aulas de música precisam ir além das funções de formar 

hábitos ou decorar canções para serem reproduzidas nas apresentações de datas 

comemorativas. A preocupação direcionada apenas ao ensaio das músicas para 

cumprir o calendário de eventos, deixa pouco ou nenhum espaço para a criatividade, 

pois tratam a música apenas como algo que deve ser decorado e imitado e não um 

conhecimento que deve ser construído. É fundamental que a educação musical leve 

em consideração a apreciação, a improvisação, a experimentação, a composição e a 

ampliação das possibilidades expressivas dos alunos. Contudo, para que essas 

formas de convivência com a música – execução, audição e criação – aconteçam de 

forma satisfatória, é importante que o professor apresente propostas e materiais 

diversos. (Araldi, Fialho e Demori, 2007, p. 97). 

A audição amplia e diversifica; é essencial e tem que estar presente como 

forma de conhecer gêneros musicais, instrumentos e a variedade de timbres, etc. É 

aconselhável que o professor organize um repertório variado levando em 

consideração obras da música popular e erudita, para crianças pequenas obras do 

cancioneiro infantil.  

Brito (2003) acredita que ―um trabalho pedagógico-musical deve se realizar em 

contextos educativos que entendam a música como processo contínuo de construção, que 

envolve perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir.‖ A autora também chama a 

atenção, acrescentando que a ―educação musical não deve visar à formação de possíveis 

músicos do amanhã, mas sim à formação integral dos alunos de hoje.‖ (Brito, 2003, p. 46).  

Música na educação infantil 

Os bebês e as crianças interagem permanentemente com o ambiente sonoro que 

os envolve e – logo – com a música, já que ouvir, cantar e dançar são atividades 

presentes na vida de quase todos os seres humanos, ainda que de diferentes 

maneiras.  Podemos dizer que o processo de musicalização dos bebês e crianças 

começa espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do contato com toda a 

variedade de sons do cotidiano, incluindo aí a presença da música (BRITO, 2003, 

p. 35).  
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 A música na educação infantil pode ajudar no desenvolvimento da 

criatividade, atenção, percepção, expressividade, capacidade de concentração, 

memória e integração social, por meio de acalantos (cantigas de ninar), cantigas de 

roda, parlendas, obras do cancioneiro infantil, obras da música erudita e popular e 

jogos musicais.  

A criança é um ser ―brincante‖ e, brincando, faz arte, pois assim se relaciona com o 

mundo que descobre a cada dia. Fazendo arte, ela metaforicamente ―transforma-

se em sons, gestos, etc.‖. Receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais, 

―descobre instrumentos, movimentos, texturas‖, inventa e imita motivos melódicos, 

rítmicos, movimentos, desenhos, esculturas, filmes e aprecia com prazer a 

produção artística de todos os povos (BRITO,2003, p.35).  

 Na educação infantil a música estabelece uma forte ligação com o brincar e 

ao mesmo tempo desenvolve habilidades, atitudes e conceitos referentes à 

linguagem musical. As brincadeiras musicais na educação infantil proporcionam de 

maneira prazerosa, por meio do lúdico, o envolvimento com a expressão corporal, 

com os sentimentos, com a afetividade, com a sociabilidade, propiciando assim um 

desenvolvimento cognitivo significativo aos alunos que participam desse processo 

que pode ocorrer por meio da escuta de músicas e a diferenciação de som e silêncio, 

a expressão corporal em diferentes ritmos musicais, o canto em diversas alturas e 

intensidades sonoras, a exploração da voz e dos objetos sonoros e a criação musical 

livre e com regras. 

 Algumas possibilidades que envolvem Música na Educação Infantil: 

1. Exploração – sons da voz, corpo e objetos sonoros. 

2. Interpretação – músicas diversas. 

3. Escuta - percepção e discriminação de eventos sonoros (sons da natureza: 

trovões, ventos, tempestades; sons da cidade e ambiente escolar: 

automóveis, sirenes; vozes, etc.). 

4. Brincadeiras - vivenciadas de diferentes formas: cantar, dançar, tocar objetos 

sonoros. 

5. Construção de instrumentos musicais. 

6. Jogos musicais - jogos sensório-motor (exploração do som e do gesto) e 

jogos com regras (vinculado à organização e estrutura da música). 

7. Jogos de improvisação. 

8. Notação e registro sonoro. 
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9. Conexões com as outras linguagens artísticas. 

 

Música no Ensino Fundamental 

 

A partir dos primeiros anos do ensino fundamental é possível propor que os 

alunos comecem a entender a música enquanto forma de linguagem e de expressão, 

e diferentes épocas, culturas e lugares. 

Neste sentido é importante o desenvolvimento de um trabalho de apreciação 

e interpretação de obras de artistas e gêneros variados, produzidos em períodos 

distintos da história, assim como um aprendizado que vise à criação musical por 

meio de composições e improvisações. 

Existem muitas maneiras de integrar o conhecimento musical que os alunos 

possuem com projetos em sala de aula. Uma das formas é por meio da improvisação 

musical que promove a absorção de novos materiais e estruturas mediante a 

exploração e manipulação criativa dos objetos sonoros, conforme sugere a 

educadora Gainza (2010, p.12-15). 

Algumas possibilidades que envolvem Música no Ensino Fundamental 

1.  Apreciação de diversos gêneros musicais de diferentes épocas e culturas.  

2. Reconhecimento dos parâmetros do som: altura, timbre, duração e intensidade. 

3. Produção musical que leve em consideração: a interpretação, a composição e a 

improvisação. 

4. Criação musical por meio do arranjo, improvisação e composições dos próprios 

alunos. 

5. Construção de instrumentos com materiais diversificados. 

6. Articulação da linguagem musical com jogos, brincadeiras, danças, trilhas 

sonoras e atividades de movimento. 

7. Criação e interpretação de letras de canções; 

8. Notação e o registro musical. 

9. Conexões com as outras linguagens artísticas. 
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.7  CONCEPÇÕES E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA LINGUAGEM 

TEATRAL 

O Teatro como Arte foi formalizado na Grécia, como uma forma de cultura e 

conhecimento. O ato de dramatizar do homem faz parte do seu comportamento 

natural e da sua capacidade de desempenhar diferentes papéis na sociedade; são 

manifestações espontâneas de representação dramática que com o tempo evoluíram 

para o teatro, assim explica Clara Dezotti (2006, p. 20). 

O ato de dramatizar está potencialmente contido em cada um, como uma 

necessidade de compreender e representar uma realidade. Ao observar uma 

criança em suas primeiras manifestações dramatizadas, o jogo simbólico, percebe-

se a procura na organização de seu conhecimento do mundo de forma 

integradora. A dramatização acompanha o desenvolvimento da criança como uma 

manifestação espontânea, assumindo feições e funções diversas, sem perder 

jamais o caráter de interação e de promoção de equilíbrio entre ela e o meio 

ambiente. Essa atividade evolui do jogo espontâneo para o jogo de regras, do 

individual para o coletivo. (BRASIL, 1997. p. 52). 

Por meio do jogo do faz de conta, a criança recria a realidade de forma 

espontânea por meio de sistemas simbólicos.  

De acordo com Vygotsky (1984) por meio do jogo de faz de conta, a criança 

passa a dirigir seu comportamento pelo mundo imaginário, isto é, o pensamento está 

separado dos objetos e a ação surge das ideias. Assim, do ponto de vista do 

desenvolvimento, o jogo de faz de conta pode ser considerado um meio para 

desenvolver o pensamento abstrato.  

É brincando de faz de conta, imitando gestos e expressões faciais e representando 
situações que a criança explora sua imaginação e expressão corporal. O poder 
imaginativo da criança faz com que ela crie e recrie constantemente o seu 
universo, traçando relações entre a realidade e a fantasia. (Haetinger, 2005. p. 57 
apud Müller 2008. p. 13).  
 

Já nos Ensino Fundamental, Médio e EJA os jogos teatrais substituem o faz 

de conta infantil, e podem ser ampliados com experiências em todas as áreas que 

compõe as artes teatrais (textos, roteirizações, direção, encenação, 

figurino/maquiagem, iluminação, cenografia, teatro de formas animadas). 
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A experiência do teatro na escola possibilita ao aluno desenvolver a 

capacidade de comunicação e expressão, auxilia na leitura, interpretação, produção 

de textos, amplia sua percepção corporal e capacidade de fazer leituras das 

expressões, gestos e movimentos dos outros.  

Vale ressaltar que o objetivo aqui não é formar atores, diretores, cenógrafos 

e/ou figurinistas, assim como a apresentação do produto final – a peça – não deve 

ser condição para o ensino do teatro. Sim, é muito enriquecedor proporcionar aos 

alunos essa experiência, mas respeitando as diferenças, valorizando interesses de 

maneira democrática e transparente, sem valorizar alguns alunos em detrimento de 

outros, sob justificativa de se terem ou não ―talento‖. 

Algumas possibilidades que envolvem teatro na Educação Infantil: 

1. Teatro de formas animadas: fantoches, teatro de sombras, bonecos, marionetes. 

2. Elaboração e utilização de máscaras, bonecos e de outros modos de 

apresentação teatral. 

3. Construção de espaços cênicos. 

4. Elaboração e utilização de figurinos, adereços e iluminação. 

5. Jogos teatrais. 

6. Brincadeiras, contação de histórias e jogos de faz de conta. 

7. Conexões com outras linguagens artísticas: representações de músicas, danças 

e obras de artes visuais. 

Algumas possibilidades que envolvem teatro no Ensino Fundamental: 

1. Participação e desenvolvimento em jogos teatrais de atenção, observação e 

improvisação. 

2. Reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem dramática: espaço 

cênico, personagem e ação dramática. 

3. Experimentação na improvisação a partir de estímulos diversos (temas, textos 

dramáticos, poéticos, jornalísticos, música, objetos, máscaras, situações físicas, 

imagens e sons). 

4. Experimentação da improvisação a partir do estabelecimento de regras para os 

jogos. 
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5. Pesquisa, elaboração e utilização de cenários, figurinos, maquiagem, adereços, 

objetos de cena, iluminação e som. 

6. Pesquisa, elaboração e utilização de máscaras, bonecos e de outros modos de 

apresentação teatral animada. 

7. Criação de textos teatrais. 

8. Encenação com o grupo tanto de textos criados por eles próprios quanto de 

obras escritas especialmente para teatro. 

.8  CONCEPÇÕES E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA LINGUAGEM 

DA DANÇA 

Ao falarmos da presença da dança na escola nos lembramos de 

primeiramente das quadrilhas, nas festas juninas e julinas, algumas vezes de 

apresentações dos alunos de danças da moda (divulgadas pelas mídias) ou, mais 

raramente ainda, de apresentações de alunos em cursos extracurriculares (nesse 

caso balé clássico e hip hop são os mais comuns). Entretanto, trazemos aqui uma 

perspectiva da dança como objeto de conhecimento, propiciando uma maior 

percepção, ampliação, conhecimento, respeito e domínio do próprio corpo e 

consequentemente do corpo do outro, não apenas na perspectiva de movimento, 

mas de movimento expressivo, ou seja, o movimento como maneira de expressar e 

comunicar esteticamente. 

A dança na escola pode propiciar uma ampliação do conhecimento de que 

todos os povos desde a antiguidade se expressam por meio da dança, sendo 

utilizada muitas vezes como parte importante em ritos, celebrações, cerimônias e 

espetáculos em geral. Cada cultura tem sua maneira de se expressar e se comunicar 

por meio da dança, e é incrível perceber as relações entre sociedades, geografias, 

valores e rituais por meio de suas danças. 

Ao mesmo tempo, a dança na escola pode ser trabalhada como integração e 

expressão tanto individual como coletiva por meio de improvisações, criações 

individuais e coletivas, pesquisas de movimentos cotidianos ou de outras culturas, 

além de sua relação com a música, conhecimentos que devem ser articulados com a 

percepção do espaço, tempo, fluência e peso (Laban, 1978).  
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A dança é uma das manifestações da cultura corporal dos diferentes grupos 
sociais que está intimamente associada ao desenvolvimento das capacidades 
expressivas. A aprendizagem da dança pelas crianças, porém, não pode estar 
determinada pela marcação e definição de coreografias pelos adultos (RCNEI, p. 
30, 1998). 

É fundamental entender que ensinar dança na escola não quer dizer ensinar 

movimentos por meio da cópia e repetição de movimentos para criação de 

coreografia (não importa se criada pelo professor ou copiada das mídias). Nosso 

objetivo é ampliar repertório de movimentos por meio de pesquisa seja de 

movimentos externos ou mesmo de seus próprios, criados em atividades de 

improvisação, tanto na educação infantil quando nos ensinos fundamental, médio e 

EJA. Além disso, é importante estabelecer conexões com as outras linguagens 

artísticas em todos os segmentos e modalidades. 

Algumas possibilidades que envolvem a dança na educação infantil: 

1. Realizar deslocamentos (caminhar, correr, engatinhar, rastejar, rolar, girar, mudar 

de apoio, saltos, giros, paradas etc.). 

2. Explorar possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos 

diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais 

situações de interação. 

3. Explorar progressivamente a imagem global de seu corpo, conhecendo e 

identificando seus segmentos e elementos. 

4. Utilizar a música para ampliar a exploração de movimentos, por exemplo, leves e 

pesados, retos e curvos, além de movimentos reproduzindo animais, vento, água. 

Algumas possibilidades que envolvem a dança no Ensino Fundamental: 

 
1. Realizar exercícios de consciência e expressão corporal para maior 

conhecimento das partes do corpo, isoladas ou em conexão com o todo, 

articulações, músculos e capacidades de movimento, individuais e em duplas. 

2. Descobrir e explorar movimentos, a partir das 3 ações corporais básicas 

(flexionar/estender; levantar/abaixar; circular ou girar). 

3. Explorar as 8 ações básicas de esforço (deslizar, flutuar ou voar, retorcer, 

pressionar, sacudir, tocar, cortar, golpear). 

4. Experimentar diversas maneiras de respirar e relaxar. 

5. Perceber a voz e o silêncio do corpo (o meu corpo e o corpo do outro). 
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6. Realizar deslocamentos (caminhar, correr, engatinhar, rastejar, rolar, girar, mudar 

de apoio, saltos, giros, paradas etc.). 

7. Experimentação e pesquisa das diversas formas de locomoção, deslocamento e 

orientação no espaço (caminhos, direções e planos). 

8. Pesquisar diferentes danças tradicionais brasileiras e de outros países do mundo, 

buscando compreender a origem dos movimentos, sua relação com a música e 

com as sociedades. 

9. Propor exercícios de improvisação a partir de temas geradores, como por 

exemplo, movimentos de pessoas da família, de determinadas profissões, 

músicas, pinturas, esculturas, personagens de filmes e peças teatrais, ou mesmo 

dos fatores do movimento (peso, espaço, tempo, fluência). 

10. Construir sequências coreográficas a partir de junção de movimentos obtidos em 

exercícios de improvisação e de pesquisas de movimentos. 

11. Realizar apresentações de dança criadas a partir de exercícios de criação 

coletiva. 

.9  AVALIAÇÃO 

Os educadores Isabel Marques e Fabio Brazil (2006) alertam para um conflito 

muito conhecido quando se discute avaliação em Arte: É possível fazer uma 

avaliação objetiva em um contexto que inevitavelmente inclui a subjetividade?  E a 

resposta, com certeza, é sim, desde que definidos com clareza objetivos de 

aprendizagem, conteúdos e critérios de avaliação. 

É importante o conhecimento da linguagem artística no processo de 

avaliação, para não correr o risco de cair no senso comum ou a escolha por 

afinidade e gosto. Não se trata de ter como referência o que o gosto comum 

considera como mais ―bonito‖. Lembremos que a arte, em especial a partir do século 

XX inclui e explora outras categorias de expressão, para além da beleza. Conexões 

inteligentes, criatividade e expressividade são pontos importantes. 

A avaliação é um retorno, uma visão processual do produto. Desta forma, a 

avaliação convida a refletir, a pensar, a aprender sobre o que foi feito e sobre os 

próximos passos. A avaliação sob esta perspectiva não aponta diretamente para um 

veredicto final, mas favorece o aprendizado tornando-o mais consciente. Sendo 

assim, o professor tem a oportunidade de avaliar continuamente o trabalho dos 
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alunos, pois participa do processo e compartilha o produto e pode, por meio de 

comentários, ampliar conhecimentos, materiais e reflexões. (Marquez & Brazil, 2006). 

A avaliação em arte na escola pode ser constituída dentro da perspectiva de que 
devem existir os três momentos: inicial, formativa e somativa. Inserida em uma 
perspectiva de educação participativa, dialógica, transformadora. O aluno precisa 
ser avaliado a partir de objetivos claros, apresentados de maneira transparente 
logo nos primeiros dias em que se está apresentando a proposta de trabalho.  
(Hernández, 2000). 

Podem ser utilizadas tabelas de aproveitamento e aprendizagem (Hernandez, 

2000), nas quais os critérios avaliativos, de conteúdo e comportamentais 

previamente combinados são descritos e avaliados pelo professor, colegas e alunos 

(em autoavaliação), Diários de bordo e portfólios são instrumentos interessantes, nos 

quais os alunos são estimulados a refletir e a documentar, em suporte e forma sua 

escolha, os trabalhos desenvolvidos, pesquisas, ideias, estudos, fotos, filmagens e 

comentários reflexivos sobre a experiência vivenciada e as descobertas em todo o 

processo. Uma exposição ou apresentação também pode fazer parte da avaliação 

integrada e valorizar o processo e até mesmo marcar o encerramento de uma etapa 

ou projeto, como colocado anteriormente. 
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3.1.3.3  Educação Física e Movimentos 

.1  Reorientação curricular – olhar educador na perspectiva da Cidade 

Educadora 

.2  Introdução e breve histórico do processo: 

Um processo que teve início em 2009 e que no final de 2013 completou um 

ciclo na Rede Municipal de Ensino: o de reorganização do sistema municipal, com 

definição do plano de carreira, com o devido mapeamento da situação da rede, com 

investimentos em áreas que demandavam urgência e na construção de um processo 

reflexivo na rede, com ações de formação permanentes. 

Um processo que culminou com a ampliação do número de professores de 

Educação Física na rede com a inclusão da educação física com o professor 

especialista na educação infantil. 

Toda a reflexão estabelecida até o momento parte do contexto da estrutura 

existente e representa uma visão construída, sobretudo, pela prática cotidiana 

escolar, depois, pelos conhecimentos construídos coletivamente no processo de 

formação com o foco na reorientação curricular. 

O documento tem a intenção de registrar aspectos importantes do processo, 

mas também sustentar um documento que expresse a concepção da rede municipal 

de Carapicuíba sobre a educação escolar que oferece aos seus cidadãos e nessa 

educação, a concepção de Educação Física. 

Nesse sentido, entendemos que esse documento é uma versão que deve ser 

validada, adensada, modificada pela rede. 

Em função de o grupo se compor de profissionais atuantes prioritariamente na 

educação infantil, é natural que esse segmento se destaque. Mas se pretende 

estabelecer um diálogo com todos os educadores. 

Em função também de o grupo ser composto predominantemente por 

gestores educacionais, é natural também que se observem marcas de um olhar 
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relacionado a essas funções. Mas é preciso se ter claro que foi realizado um esforço 

para dar conta de uma visão educacional mais geral. 

.3  Sentido social da escola – educação como direito 

Para sustentar a proposta curricular em processo de construção, além de 

desvelar as práticas existentes na rede municipal, estudamos e reafirmamos a ideia 

de educação obrigatória como um direito social. Direito expresso nas bases legais da 

educação infantil e fundamental - Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 1996 e ECA. 

Vimos que na revolução francesa, como nos ensina Anísio Teixeira, a 

educação foi concebida como direito de todos os cidadãos, promotora da igualdade 

social e da cidadania. Essa concepção foi construída no entendimento de que não 

pode haver na sociedade privilégios de classe, de dinheiro e de herança. 

A educação concebida na revolução francesa tem caráter universal e 

institucional. É vista como um instrumento que, a despeito da família, da classe e da 

religião, vem dar a cada indivíduo a oportunidade de ser, na sociedade, aquilo que 

seus dotes inatos, devidamente desenvolvidos, determinam. 

Elie Ghanen destaca que o que atualmente se entende por sistema escolar, 

presente em todos os países, é um projeto que tem o propósito de transformar 

servos em cidadãos livres, que exercitam a liberdade pelo uso essencialmente da 

razão e dos saberes da ciência. 

Em seu desenvolvimento histórico, a educação formal assume papel 

importante na legitimação do Estado-Nação, transformando-se num poderoso 

instrumento para unificar sociedades diversas, principalmente pela língua e pela 

cultura. Também se constitui num mecanismo de poder, poder reproduzir as relações 

sociais. A educação escolar pode significar um importante instrumento na formação 

do trabalhador e do sujeito reprodutor das relações sociais vigentes, em especial nas 

relações de consumo. 

Por outro lado, expressando as contradições no interior do sistema capitalista 

de produção e de vida, a educação escolar significa - ou pode significar - um 
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importante mecanismo de democratização da sociedade e de criação de 

possibilidades de transformá-la. 

Aos poucos, a educação escolar ganha status de demanda e conquista 

social, se tornando campo de luta para a apropriação de conhecimento e valores 

sociais: se tornando uma grande ―questão social‖. 

No Brasil da atualidade, a educação é concebida como um direito social, 

sendo dever do Estado e da família a sua promoção, em colaboração com toda a 

sociedade. Visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como resume Gimeno Sacristán: 

É preciso se ter claro que a educação obrigatória é responsável por: construir a 
fundamentação da democracia; estimular o desenvolvimento da personalidade do 
sujeito; difundir e incrementar o conhecimento e a cultura em geral; garantir a 
inserção do sujeito no mundo; e por garantir a custódia dos mais jovens. 
(Sacristán: 2011)  

.4  Bases legais da educação infantil e fundamental 

No processo estudamos e reafirmamos alguns trechos da legislação vigente 

para nos embasarmos mais sobre a educação como direito: 

De acordo com a Constituição Federal - CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA 

CULTURA E DO DESPORTO - Seção I: 

―Art. 205. 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. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 
idade; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde. 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 
a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais. 
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Trechos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 1996: 

TÍTULO I 

Da Educação 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 
de idade; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínima, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais 
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 
(quatro) anos de idade. 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 
seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração 
da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, 
de 2009) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e 
ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que 
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apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual 
permitido em lei. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 
dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento; 

III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-
formais. 

Seção II - Da Educação Infantil 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 
e da comunidade. 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 
registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental. 

Seção III - Do Ensino Fundamental 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos 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. 

21§ - 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo 
que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
observada a produção e distribuição de material didático adequado. 

.5  Concepção de Currículo construída 

Nesse processo construímos uma concepção de currículo entendido como um 

artefato cultural e social, passível, portanto, de problematizações e de reformulações.  
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Uma concepção de currículo que não é neutra, nem desinteressada, mas 

expressa nas relações de poder em projetos pedagógicos intencionais, que buscam 

forjar determinadas identidades individuais e sociais. Um currículo que se expressa 

em ações que buscam formar determinados sujeitos, para um que tipo de sociedade, 

conforme introdução do Documento Curricular. 

.6  Perfil do gestor requerido pela escola pública na atualidade - principalmente 

naquelas escolas situadas em regiões de alta vulnerabilidade ou com índices 

baixos de qualidade  

No processo de observação e análise dos diferentes sujeitos que estão 

envolvidos nas escolas percebemos que a função de diretor de escola ou gestor de 

unidade educacional exige um novo perfil na atualidade. Dessa reflexão ficou 

compreendido que a experiência tem mostrado que nas escolas públicas, 

especialmente em regiões de alta vulnerabilidade, o gestor assume – para ter êxito 

em sua função – duas funções primordiais: articular a escola em todas as suas 

dimensões internas – digamos assim – e na dimensão externa (família, bairro, 

comunidade, poder público e mesmo no poder privado). 

Articulação interna 

Internamente, são parceiros do Diretor ou Gestor da unidade educacional: o 

Coordenador Pedagógico (CP), representações dos professores, representação dos 

alunos, representações dos funcionários, representação dos pais que podem estar 

mais presentes na escola. 

O eixo da articulação é o projeto político pedagógico – proposta sobre qual a 

educação que se deseja. Com a devida justificativa, com apontamentos 

metodológicos, expressando como se pretende viabilizar essa educação no contexto 

dado, inclusive apontando mecanismos de avaliação em processo e outras, por fim, 

definindo claramente os papeis e responsabilidade de cada colegiado representado. 

Os canais de criação destas representações devem ser mobilizados – 

horários coletivos com o Coordenador Pedagógico (CP), coordenada pelo CP e com 

os professores, conselho escolar, com ampla representação dos pais, e grêmio 

estudantil. 
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Para que essa mobilização seja constante, é preciso ter um plano de ação 

para todo o ano letivo. Esse plano de ação deve atender os propósitos pedagógicos 

da escola nos seus pontos prioritários. 

Sinteticamente, um bom gestor na atualidade se avalia pelo grau de 

envolvimento que este tem com: o coordenador pedagógico, com os professores, 

com os alunos e com os pais e demais funcionários da escola. Mais ainda, se avalia 

pelo grau de articulação que tem com cada segmento e que promove internamente 

na escola. E o Projeto Político Pedagógico (PPP)? Quem deve liderar o PPP é o CP, 

este é um parceiro essencial para que o diretor ou gestor da unidade educacional 

mantenha-se com o foco no pedagógico sempre. Para isso, deve-se evitar o desvio 

de função do CP. Deve sim, favorecer o trabalho do CP. 

Articulação externa 

Externamente, o gestor deve se articular com seu parceiro mais próximo: a 

família. Isso pode ser feito de diferentes maneiras (muitas experiências bem 

sucedidas existem e devem ser conhecidas e estudadas).  

Depois, se articular no território, com lideranças locais, com outros espaços 

de aprendizagem, com artistas e personalidades locais etc. No território também 

deve articular-se com o poder público local, em especial com o conselho tutelar, com 

o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e com a UBS (Unidade Básica 

de Saúde). Essa articulação deve ser orgânica, com protocolos de ações definidos 

minimamente.  

Temos que considerar que para o poder público a criança e o adolescente, e 

mesmo os jovens, devem ser a prioridade nas ações políticas. Por isso, o público da 

escola é prioridade também para os demais serviços públicos. 

Vale dizer que a escola tem capilaridade ímpar no atendimento e contato com 

todos os cidadãos, em especial com os alunos e seus familiares (além de ser muito 

valorizada pela sociedade de uma maneira geral). Mas é importante também o gestor 

se articular com outras organizações de seu território: ONGs (Organizações Não 

Governamentais), Clubes, bibliotecas etc. 
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Como em muitas regiões não existem ONGs e outros parceiros e mesmos 

espaços públicos, como biblioteca, é muito importante a aliança com lideranças, 

artistas e personalidades locais. 

Na medida em que se vai consolidando as parcerias, estas podem ser 

ampliadas para além do território: parques, museus, cinemas, locais históricos, 

outras lideranças de expressão regional, estadual e federal etc. 

Um diretor, além de se articular para dentro e para fora da escola, deve ser 

rigoroso no entendimento de que a escola faz parte de uma rede, de um sistema, 

que tem compromissos históricos com a sociedade. Por isso, é importante 

compreender e respeitar as diretrizes da secretaria e das leis gerais. Ainda, que se 

comprometa com resultados e com metas. 

Por fim, um bom diretor ou gestor de unidade educacional, dever buscar a 

transparência na gestão burocrática e financeira, com relatórios públicos periódicos, 

devidamente refletidos coletivamente. 

.7  Sobre os docentes 

Em nossa reflexão sobre o papel do professor, concordamos com LDBN (Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) em seu Art. 13 que diz: Os docentes 

incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

.8  O lugar da Família na Escola  

(...) Uma escola pública popular não é apenas aquela a qual todos têm acesso, 
mas aquela de cuja construção todos podem participar aquela que atende 
realmente aos interesses populares que são os interesses da maioria; é, portanto, 
uma escola com uma nova qualidade baseada no compromisso, numa postura 
solidária, formando a consciência social e democrática. (Paulo Freire). 
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Sendo a educação compreendida como responsabilidade de todos, é preciso 

definir o papel de cada um: a escola continua tendo centralidade na educação, o que 

reafirma a responsabilidade do Estado, mas família e sociedade também têm suas 

responsabilidades. Vale lembrar novamente que, de acordo com a LDB:―A educação 

abrange todos os processos formativos que se dão na família, nas instituições de ensino e pesquisa, no 

mundo do trabalho, nas organizações da sociedade civil, nos movimentos sociais e nas atividades 

culturais.‖. 

No que se refere às famílias, sabemos que temos muito que avançar para 

selar essa importante e necessária parceria.  

Pesquisas recentes têm indicado que o envolvimento da família na escola 

contribui sobremaneira para o desempenho dos alunos nos estudos e, 

consequentemente, na aprendizagem.  

Por outro lado, outras pesquisas indicam que é preciso considerar que muitos 

pais e responsáveis desejam se envolver com a escola, mas não sabem como, por 

vários motivos: muitos deles não tiveram experiências na escola como alunos, por 

isso desconhecem a cultura escolar; a escola historicamente não se abre para essa 

parceria e restringe a participação à discussão sobre notas dos filhos e organização 

de festas datadas. 

Há que se considerar também que a maioria das famílias não pode ser vista 

de forma tradicional, pois na atualidade são muitos os arranjos familiares. 

Por tudo isso, é preciso que a escola procure saber mais sobre as famílias de 

seus alunos; busque novas formas de atrair os pais, inclusive diagnosticando seus 

possíveis interesses; sinalize às famílias que na escola existem espaços para 

participação e que é extremamente importante que sejam ocupados, como, por 

exemplo, pelos conselhos de escola e Associação de Pais. A escola deverá enfrentar 

as contradições e os desafios da participação dos pais, não apenas formalmente, 

pelas normas regimentais estabelecidas, mas reconhecendo a diversidade e o 

potencial dos pais como parceiros para a melhoria da Educação. 

De acordo com a Constituição Federal: 

CAPÍTULO VII 

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso 
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. 

Os educadores são unânimes: ―muitas vezes, olhando para a família 

compreendemos melhor determinadas características, valores, conhecimentos dos 

alunos‖. Eles ainda indicam casos recorrentes e são inquietantes:  

―Pais distantes dos filhos‖ 

―Pais que agridem as mães‖ 

―Pais consumistas‖ 

Também destacam exemplos positivos: 

―Pais que acompanham seus filhos nos estudos‖ 

―Que se preocupam com o cuidar‖ 

―Pais que participam da escola‖ 

De acordo com os educadores, conhecendo um pouco da família entende-se 

porque certo aluno é agressivo, ou tímido, ou disperso, ou malicioso, ou religioso, ou 

torce por algum time etc. 

“vemos raramente o pai atento e preocupado, que vai à escola com 

regularidade, que participa nas reuniões de pais, nas atividades da escola‖. 

Para eles é mais comum o pai que só vai à escola quando é convidado a ir, 

que não aparece nas reuniões porque não tem tempo, que não participa nas 

atividades porque considera ser uma perda de tempo, o pai despreocupado do filho, 

que não sabe nem quer saber se está tudo correndo bem na escola, que anda 

completamente alheio aos problemas do seu filho. 
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Tem ainda aquele pai que fica de repente muito preocupado com o seu filho, 

quando lhe aparece em casa uma participação grave do seu educador e então, quer 

―castigar‖ a escola pelos desastres cometidos pelo seu filho, é claro, não foi essa a 

educação que lhe deu. 

De fato é preciso cuidar para não ser determinista, ou seja: porque a família é 

de um jeito o aluno passa a ser também. Por isso é preciso ouvir a família, envolver a 

família. 

Uma possibilidade indicada para aproximar a família da educação de seu filho 

é a de tornar o ambiente da escola mais acolhedor a ela. Isso pode ser feito, por 

exemplo, organizando melhor as reuniões de pais, melhorando a comunicação com 

eles... 

Pode-se também estabelecer diálogo a partir dos acontecimentos ocorridos 

na escola, Por exemplo: tem sido destaque na rede municipal de Carapicuíba a 

qualidade da alimentação oferecida. Os educadores reconhecem que a alimentação 

oferecida tem mudado os hábitos alimentares dos alunos; os alunos passaram a 

valorizar mais as frutas – ―antes sobrava, hoje já não sobra‖.  

Por outro lado, reconhecem que é preciso intensificar o trabalho de 

conscientização dos familiares, pois ainda é recorrente o consumo de salgadinhos e 

refrigerantes, ou mesmo sucos industrializados.  

Uma alternativa de ação nessa direção é a escola mapear os hábitos 

alimentares dos alunos fora da escola, isso pode ser feito com a ajuda dos 

professores de educação física e de ciências, por exemplo. 

O mais complicado na relação com a família, dizem os educadores, é quando 

se percebem marcas de violência nas crianças que muitas vezes fogem do alcance 

do educador e da escola o tratamento, como: ―Maus tratos, alunos doentes, alunos 

sem a devida higiene, alunos com roupas inadequadas‖. Mas reconhecem: ―o que 

não dá é para ver e não fazer nada‖. 

Nesse sentido eles destacam o papel do gestor, no caso, do coordenador 

pedagógico e do diretor. Tanto para acolher o problema, como para dar o devido 

encaminhamento. 
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Nesse caso o diretor passa a ter que ter um perfil de articulador, pois não 

sendo o problema diretamente da escola, ele deve encaminhar para os devidos 

responsáveis, e isso não é tarefa fácil, exige muita habilidade e mesmo 

conhecimentos: ―tem que saber conversar com os pais‖; ―tem que conhecer bem a 

legislação‖; ―tem que conhecer as possibilidades de parceria no território‖. 

No que se refere a parceria, merece destaque uma observação dos 

educadores: ―hoje existem regras que limitam as ações da escola em busca de 

parcerias, principalmente na educação infantil: tem muitos ‗não pode‘. ‖ 

.9  Conhecendo o aluno - a Criança e a Escola. 

Tendo clareza de que a educação escolar é um direito social e indicando as 

concepções de gestores e professores nesse cenário, além do papel da família, 

passamos a refletir sobre: Quem são os alunos, quem são os iguais e quem são os 

diferentes? Que diferenças são essas? 

Iniciamos essa reflexão, sempre pautados na experiência prática de cada um 

na rede municipal de Carapicuíba, discutindo alguns aspectos que dizem respeito ao 

sentido social da escola. 

Para o grupo de estudos, merece destaque no processo educacional escolar, 

a socialização. Isso porque a escola acaba sendo um espaço de encontro de 

pessoas (alunos, professores, pais, funcionários diversos etc.).  

É verdade que na convivência diária observam-se muitas coisas em comum 

nesse público, mas prevalecem mesmo as muitas diferenças. Isso se considerarmos 

a singularidade de cada ser humano, a força da cultura de cada um, a família, o 

bairro, as condições de vida etc. Algumas falas revelam esse universo:  

―Na escola tem o que fala, o que olha, o que chora...‖ 

A diversidade na escola é um fato e deve ser considerado! 

Nesse sentido, aprender a conviver com a diferença, lidar com o diferente 

passa a ser um objetivo na escola: 

―E como é difícil coordenar os diferentes‖ 
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―Diferença de pensar o mundo, de viver o mundo, de classe social etc.‖ 

Assim, é importante pensar o espaço escolar como um ponto de encontro e 

regrar ele para favorecer a todos. Também é importante trabalhar com a ideia da 

igualdade e da diferença. 

Ao falar sobre a necessidade de pensar o público que frequenta a escola e dá 

vida para ela é preciso estar atento sobre como nos referimos quando deparamos 

com algumas atitudes das crianças: 

 ―Ela é terrível, já tem opinião, não adianta só dizer não faz isso ou aquilo‖. 

Aqui vimos que ela já não segue determinadas regras sem certa resistência. 

―Ela se movimenta muito: brinca, joga, imita práticas esportivas, dança‖.  

―Faz tudo e já tem uma vivência motora apurada‖! 

Uma hipótese levantada foi a de que ela tem muitas oportunidades e 

exemplos para ser daquele jeito: 

―Tem muito no que se espelhar na família‖. 

―Às vezes brinca igual aos adultos que a cerca‖. 

Outra hipótese levantada foi a de que ela é estimulada para ser daquele jeito. 

Aliás, esse parece ser um consenso no grupo: a criança tem que ser estimulada para 

aprender. 

Para os educadores da rede municipal que participaram do processo a 

criança é um sujeito social e histórico. Eles reconhecem que ao chegar à escola, 

cada criança traz consigo uma experiência de vida que lhe é próprio.  

Algumas vêm de lares dissolvidos, outras vivem sob uma constante ausência 

dos pais. Há aquelas também que são superprotegidas ou até, muitas vezes, vivem 

em liberdade total.  
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São inúmeras as situações vivenciadas pelas crianças e adolescentes, que 

desencadeiam comportamentos muitas vezes mal interpretados por aqueles que as 

rodeiam. 

Em consequência de sua história de vida, as crianças e os adolescentes 

podem mostrar-se, nos ambientes escolares, bastante agitadas, extremamente 

tranquilas, ou conseguir manter um equilíbrio entre essas partes, adequando-se aos 

padrões de comportamento estabelecido pela instituição escolar. 

Há uma tendência muito grande de os professores relacionarem-se melhor 

com essas duas últimas. As outras são vistas como crianças difíceis. 

―Há crianças e adolescentes que se destacam no ambiente escolar por 

estarem constantemente arrumando confusão – insultando e batendo nos colegas, 

tomando seus brinquedos e geralmente tentando ferir o corpo ou o sentimento dos 

outros‖.  

Essas crianças são chamadas de agressivas e indisciplinadas e, 

normalmente, constituem-se num terrível problema para o professor. 

Um consenso entre os educadores é que no dia a dia do educador, com um 

olhar atento, é que passa a conhecer seus alunos e a lidar melhor com eles. 

Eles concordam também que outra forma de observar melhor os alunos são 

as consideradas ―aulas livres‖, dizem os educadores. Nesses momentos, afirmam, dá 

para ver melhor as relações, as atitudes, o que os alunos valorizam o que já sabem.  

―Dá para conversar mais abertamente com eles‖. 

É uma possibilidade de se aproximar mais dos alunos. 

―Um aluno tirou a calça‖ 

―Um aluno expressou que seu irmão era gay e que isso era errado - pois seu 

pai dizia isso‖. 

Em atividades como estas, dizem, percebe-se mais claramente certas 

malícias, aspectos relacionados à sexualidade etc. 
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Para elaborar esses momentos os educadores indicam o papel da 

brincadeira, dos jogos simbólicos e, sobretudo, da mediação do educador como 

principal estimulador, afinal: ―dependendo dos estímulos a criança se solta mais ou 

menos‖. 

Destacam também a importância do espaço. Ao se referir ao espaço, é 

também um consenso: ―primeiro devia-se pensar a criança, depois o espaço escolar 

necessário‖. Pensando a criança e construindo um espaço adequado, os aspectos 

metodológicos, visando à aprendizagem, ganham relevância. 

Aprofundando a reflexão sobre crescimento e desenvolvimento dos alunos 

vimos que a compreensão que se tem hoje de aprendizagem supera a fragmentação 

cabeça/corpo e cognição-afeto socialmente elaborada e incorporada por muitos 

educadores. 

Outras definições de aprendizagem formuladas no passado também se 

mostram inadequadas para explicar o que se passa com as crianças pequenas e 

mesmo com adolescentes. 

Educação Infantil 

Nós educadores entendemos a aprendizagem como tempos e espaços para a 

infância e suas linguagens, numa construção social que envolve a pessoa como um 

todo e se fundamenta nas múltiplas interações entre os alunos e professores nos 

contextos educativos.  

Numa perspectiva sócio-histórica - elaborada com base nos trabalhos de 

Vygotsky e Wallon e ampliada a partir dos apontamentos trazidos pela experiência 

dos educadores - percebe-se que criança nasce com condições para interagir com 

parceiros mais experientes: seus pais, outros familiares, os educadores, outras 

crianças mais velhas. 

Estes parceiros mais velhos lhe apresentam continuamente novas formas de 

se relacionar com o mundo a fim de compreendê-lo e transformá-lo. 

Devemos considerar também que, quando interagem com companheiros de 

infância, elas aprendem coisas que lhes são muito significativas e que são diversas 
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das coisas que elas se apropriam no contato com os adultos ou com crianças já mais 

velhas.  

Aqui se percebe que - sendo a escola um encontro de valores, de 

conhecimentos, de culturas – é preciso conhecer tudo isso, principalmente o que já 

vem pronto para a escola. Depois, refletir sobre o que favorece o processo educativo 

na escola e o que dificulta. Afinal, a criança aprende a partir do que já sabem. 

A organização e o planejamento de situações pelos professores e outros 

educadores devem considerar que a educação das crianças e dos adolescentes 

possui especificidades que não se caracterizam pelo processo ensino aprendizagem 

pautado em um modelo centrado no comando único do professor, preparatório, 

estruturado em ―disciplinas‖ que fragmentam o conhecimento, modelo 

preponderantemente cognitivista e voltado à reprodução.  

Muitos educadores que trabalham com crianças pequenas costumam 

valorizar ações copiadas de modelos escolares tradicionais nas tarefas cotidianas 

que lhes propõem: atividades dirigidas usando apenas papel, tinta e lápis. Eles 

conhecem apenas o modelo de organização do ambiente para ações centradas no 

professor e por ele controladas e acreditam que elas têm maior resultado 

pedagógico. 

Uma coisa é certa: se as interações das crianças se concentrarem apenas no 

professor por várias horas, ele sairá cansado e as crianças terão poucas 

oportunidades de estabelecer interações com os companheiros, fator vital para seu 

desenvolvimento. 

A concepção descrita corresponde a fragmentos de um modelo de educação 

escolar construído no passado para orientar o ensino de crianças mais velhas e de 

adolescentes. 

Ela persiste no imaginário e orienta a prática de muitos professores que 

desconhecem outras formas mais adequadas de organizar situações de vivência, 

aprendizagem e desenvolvimento para as crianças pequenas, particularmente 

quando se trata de bebês. 
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Aprender deve ser uma experiência significativa para a criança e deve 

também integrar o que ela já conhece com aquilo que tempos e espaços para a 

infância e suas linguagens é novo para ela.  

As experiências, vivências, saberes e interesses infantis são pontos de 

partida para que novos conhecimentos sejam por ela apropriados em situações que 

lhe despertem o interesse frente ao inexplorado, ao desconhecido, ajudando-a a 

descobrir o desejo envolvido na investigação. 

Isso se dá conforme parceiros mais experientes apresentam recursos, 

sugestões, explicações, perguntas, apoios emocionais que interagem com os 

motivos, os saberes e as capacidades das crianças.  

Dá-se, também, quando a criança, mesmo sozinha ou com parceiros de sua 

idade utiliza formas já vividas com parceiros adultos na exploração do ambiente e na 

construção de significações. 

As crianças se apropriam do patrimônio cultural de seu grupo social e têm 

acesso a itens significativos da produção histórica e cultural da humanidade, à 

medida que o professor garanta no cotidiano escolar que elas vivenciem diferentes 

situações nas quais tenham constante oportunidade de escolha, exercitem sua 

autonomia e conheçam as próprias necessidades, preferências e desejos ligados à 

construção do conhecimento e do relacionamento interpessoal. 

A concepção apresentada nos remete a pensar na própria organização do 

trabalho pedagógico na Educação Infantil no que se refere aos tempos, espaços e 

atividades nas quais as crianças se desenvolvem. 

O movimentar-se na cultura da infância 

Vimos que a cultura da infância é a fonte na qual todos os educadores, 

independente da área de conhecimento, devem buscar elementos para propor 

trajetos pedagógicos férteis e adequados às crianças. 

Crianças, quando tem respeitada a sua cultura, se voltam com mais 

desenvoltura para descobertas de sentidos e significados do e no mundo, percebe 
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melhor o espaço como construção social e se expressa com toda criatividade que lhe 

é peculiar. 

Nas aulas de Educação Física, por exemplo, por meio de vivências de sua 

cultura, percebem que possuem uma estrutura corporal que lhes possibilitam a 

apropriação de um repertório imenso de movimentos que ampliará suas 

possibilidades de interação, com as mais diferentes finalidades, nos mais diversos 

contextos.  

Sem dúvida, é fundamental mergulhar no universo cultural das crianças e 

trazer para a reflexão assuntos relevantes socialmente para elas, suas brincadeiras, 

danças e jogos... Tão importante é a dimensão da oralidade e do diálogo como 

pilares da construção das relações e de convivência sociais nesta fase da vida. 

É sempre bom lembrar que, antes de ler e escrever, a criança apreende o 

mundo e se manifesta pelo gesto e pela palavra. Por isso que para se promover o 

protagonismo da criança numa relação de ensino e aprendizagem se faz necessário 

valorizar a sua fala, ouvir o que ela tem para dizer. É preciso favorecer a expressão 

da criança, dar voz a ela. 

Claro, leitura e produção de textos são eixos no processo de ensino e 

aprendizagem nessa faixa etária e devem estar presentes durante todo o processo. 

Crianças que crescem e se desenvolvem num ambiente letrado, tendem a se ―letrar‖ 

com mais sentido e vontade. 

Ensino Fundamental - a cultura da criança pré-adolescente 

Mergulhar no mundo dos pré-adolescentes também é fundamental! 

Compreender, por exemplo, que eles vivem uma fase peculiar de vida, em que a 

tensão individual de transitar entre ser criança e ser adulto lhes faz viver um 

momento delicado, com muitas fragilidades.  

Não bastassem as mudanças biológicas significativas que se iniciam nessa 

fase, ainda têm de conviver com a pressão social para firmar seu gênero e assumir 

papeis mais definidos na sociedade, sem contar que têm que ―brigar‖ por espaços 

nos diferentes grupos sociais (família, escola, grupo de amigos) e conviver com os 
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apelos para o consumo, seja nas mídias de massa ou nos valores culturais 

disseminados alienadamente em seu cotidiano. 

No geral, os pré-adolescentes vivem e experimentam os prazeres e 

desprazeres da vida, caem, levantam, se conhecem, descobrem novas coisas, 

aprendem contando com a compreensão e ajuda da sociedade, sobretudo por meio 

de seus familiares e da escola – muitos contam somente com a escola. 

Quando eles encontram sentido, prazer, acolhimento e oportunidades para 

participar de diferentes manifestações culturais como jogos, danças, brincadeiras, 

formas de lutas e outras manifestações culturais, tendem a se disciplinar -  ―correm 

atrás‖. Se bem orientados e acolhidos (além de acessarem experiências modelares) 

assimilam rapidamente valores de cooperação, solidariedade com o próximo, 

respeito, tolerância. Quando são envolvidos, como por exemplo, pelas chamadas 

modalidades ―pré-desportivas‖ ou outras manifestações, expressam o que têm de 

sobra: o ímpeto para a realização, a disposição, a vontade, o desejo de se superar. 

Os pré-adolescentes, no geral, gostam também de atividades culturalmente 

determinadas. Sentem-se bem fazendo parte de grupos sociais que praticam a 

capoeira, o esqueite, a dança de rua, as artes marciais. Mas precisam ser 

constantemente motivados para participar. Determinadas rotinas lhes fazem bem, 

ajuda no planejamento e na orientação do comportamento.  

Porque seu corpo muda e por estarem abertos às novidades e ao conhecer, é 

condenável a especialização precoce em qualquer modalidade ou manifestação 

cultural. O correto é propiciar aos pré-adolescentes as mais diferentes experiências, 

por meio de jogos, brincadeiras, atividades rítmicas, danças. Deve-se estimulá-los a 

participar das mais variadas situações criativas para ampliar seu repertório motor.  

Tão importante é propiciar reflexões sobre essas vivências para que 

assimilem a importância da movimentação sistemática e frequente para sua 

qualidade de vida e desenvolvimento. É importante que os pré-adolescentes saibam 

que todos são capazes de se movimentar e podem aprender novos movimentos em 

qualquer momento da vida, claro, com o devido cuidado e atenção às limitações 

peculiares de cada um. 
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Sinteticamente, como professores é preciso ter a dimensão de que as 

culturas das crianças e pré-adolescentes em movimento e suas peculiaridades 

relacionadas ao crescimento e desenvolvimento são de extrema importância em 

nosso planejamento e ações pedagógicas diárias na escola. 

A criança e o pré-adolescente têm voz própria e deve ser ouvidos, pois são 

produtoras de conhecimento, de cultura e de uma identidade pessoal.  

As crianças e os pré-adolescentes nomeiam objetos, imitam pessoas ou 

outros elementos que observam, traçam desenhos, formulam perguntas, elaboram 

respostas, constantemente significando o mundo a sua volta, influenciando-o e 

sendo influenciada por ele. 

As experiências vividas no espaço de Educação Infantil e juvenil devem 

possibilitar à criança e ao pré-adolescente ao encontro de explicações sobre o que 

ocorre à suas volta e consigo mesma, enquanto desenvolvem formas de sentir, 

pensar e solucionar problemas.  

Nesse processo é preciso considerar que as crianças e os pré-adolescentes 

necessitam envolver-se com diferentes linguagens e valorizar o lúdico, as 

brincadeiras, as culturas infantis e juvenis. 

Ao falar destes estímulos são destacados:  

1. O espaço em que ela convive, a cultura, as linguagens (música, dança, 

áudio visual, jogos, brincadeiras). 

2. Os usos e as possibilidades dos materiais didáticos. Aliás, os educadores 

colegas ressaltam que a rede municipal de Carapicuíba, nesse quesito, 

possui, pelo menos na educação infantil, um acervo bom de jogos, 

brinquedos, livros... 

3. E a necessidade do fazer pedagógico do professor e o sentido que esse 

fazer deve ter. Por exemplo, realça um colega do grupo, ―não dá para o 

educador passar filmes para as crianças por passar‖. 

Para ilustrar a importância dos estímulos para as crianças no processo de 

ensino e aprendizagem, outra colega dá o exemplo da criança que chega à escola 
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(um bebê de 2 anos, por exemplo) e que depois de um tempo já demonstra diferente 

em função do processo educativo escolar: 

―Não dançava, agora dança‖. 

―Não falava muito, agora é uma tagarela‖. 

―A criança chega dependente em alguns afazeres e logo se tornam 

independentes‖ 

―Muitos educadores que trabalham diariamente com essas crianças muitas 

vezes se espantam com a evolução observada‖. 

O fato é que ao conhecer os alunos o educador percebe com mais clareza a 

força do hábito, da cultura (religião, hábitos alimentares, com quem convive 

diariamente, etc.) e as possibilidades de trabalho dentro dos objetivos da educação 

escolar. Podem-se conhecer também os motivos principais que levam o aluno a ir 

para a escola; as coisas que ele mais gosta na escola, inclusive as disciplinas ou 

atividades. 

O educador também tem que conhecer bem as crianças para não ficar com 

medo de elaborar determinadas atividades pedagógicas, como planejar uma saída 

para o parque, por exemplo: 

―O professor que não conhece a criança torna-se medroso ou irresponsável‖ 

.10 Concepção de Educação Física - Educação Física como área de 

conhecimento 

De acordo com os gestores e professores da rede municipal de Carapicuíba 

os alunos valorizam a educação física na educação infantil e fundamental, mesmo 

quando o espaço das aulas não favorece – aliás, um problema a ser resolvido em 

Carapicuíba, principalmente na educação infantil. 

Para os educadores, no geral, as crianças gostam das aulas de Educação 

Física. Como eles expressam que as aulas devem dar conta de propiciar movimentos 

para as crianças, ser realizados por meio do universo da criança, em especial, por 

meio de brincadeiras, jogos e danças. 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 206 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

Os professores de educação infantil enfatizam que estes profissionais devem 

compreender a importância do cuidar para essa faixa etária. 

Eles indicam que a criatividade do professor é a chave para envolver as 

crianças, muitas vezes em espaços inadequados. Ressaltam ainda a importância, de 

o professor compreender mais a criança e se articular mais com a direção das 

unidades escolares e com a coordenadora pedagógica, além de dialogar mais nas 

interações com as crianças. 

Os professores polivalentes lembram que o foco da educação fundamental, 

anos iniciais, é prioritariamente o letramento e noções de Matemática. Por outro lado, 

enfatizam a importância de valorizar nas aulas de Educação Física a cultura da 

infância, a ampliação das habilidades motoras, o resgate de brincadeiras e as 

adaptações das atividades. Esses professores falam da necessidade de uma maior 

articulação nas escolas, numa perspectiva interdisciplinar, além de um trabalho mais 

integrado com os professores polivalentes.  

Depois destacam alguns conteúdos que necessitam ser trabalhados com os 

alunos: coordenação motora, ampliação do repertório motor das crianças, 

lateralidades, expressão corporal, ritmo etc.  

Indicam que se pode trabalhar, como conteúdos nas aulas, a relação 

existente entre a realização de movimentos e alimentação, vestimentas, clima, 

estética etc. Um professor propõe o resgate da entrevista de anamnese nas escolas 

e da importância de adotar um caderno e conversar com os pais dos alunos sobre as 

aulas, com perguntas como: 

Por que as crianças gostam das aulas de Educação Física? Por que os 

gestores reconhecem a importância dos professores de Educação Física? O que 

significa compreender melhor a faixa etária com a qual se trabalha? O que significa 

ser criativo? Como lidar com a problemática dos espaços inadequados? O que 

significa a articulação dos professores de Educação Física com a direção da unidade 

escolar e com a coordenação pedagógica? O que significa dialogar e interagir mais 

com as crianças? Como contribuir com os professores polivalentes no letramento? 

Como trabalhar os conteúdos relacionados com a cultura da infância; a ampliação 

das habilidades motoras dos alunos; o resgate de jogos e brincadeiras.  
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Ao discutir a concepção vigente na rede municipal, outras questões surgiram, 

por exemplo, se é possível realizar entrevista de anamnese nas escolas? E adotar 

um caderno para as aulas de Educação Física? Como preparar os pais para que 

contribuam com os filhos para um melhor desempenho nas aulas de educação 

Física. 

À luz de teoria discutimos propostas em cima das questões colocadas com as 

características relacionadas ao se movimentar de: crianças da Educação Infantil (0 a 

3 anos); da Educação Infantil: (4 a 6 anos) e da educação Fundamental (7 aos 10 

anos) 

Os educadores ressaltaram o potencial destas crianças para a realização de 

movimentos. Para eles, de fato, faltam propostas para que estas crianças sejam 

estimuladas e incentivadas a realizar movimentos, na escola e fora dela.  

Os professores de Educação Física indicaram conteúdos de aprendizagem 

nas aulas que favoreçam: a ampliação do repertório motório das crianças da 

educação infantil e ampliação do repertório motor das crianças da educação 

fundamental. 

Uma indagação constante em relação a como essas aulas, fundadas numa 

concepção de Educação Física Escolar, pode abarcar o trabalho com a cultura da 

infância e com o letramento. 

No processo de construção de uma concepção de educação física a 

professora Valdirene34 expressou seu estudo e entendimento do tema que trata da 

expressão corporal com uma breve atividade com o coletivo por meio da dança. 

Nessa atividade ela ressaltou a importância das crianças e dos pré-

adolescentes se expressarem por meio de seus movimentos, consequentemente, a 

importância da ampliação do repertório motor das crianças e dos adolescentes para 

ampliar esse potencial de expressão. 

De forma criativa, ela também respondeu a uma pergunta dos educadores: 

como estimular as crianças a se movimentar de forma significativa? A resposta foi 

                                                 
34 As professoras citadas no texto de Educação Física participam do Grupo de Estudos Curriculares (GEC) e as 

falas foram registradas em reuniões do grupo. 
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clara, a dança pode ser um ótimo estímulo. Não a dança pela dança (essa 

possibilidade não é descartada), mas uma dança que permita movimentação, mas, 

sobretudo, reflexão.  

Não por acaso, a professora destacou algumas possibilidades de 

conhecimentos que podem ser objetos de reflexão nas aulas: lateralidade, ritmo, 

coordenação motora, resistência aeróbica. 

Refletimos sobre o universo que pode ser explorado por meio da dança: 

dança nas culturas afro-brasileiras, na cultura indígena, nas culturas das diversas 

regiões do país, dança na atualidade, dança de rua etc. 

De uma maneira mais ampla e geral, vimos que a Educação Física, para fins 

legais, é considerada como componente curricular obrigatório na educação 

fundamental e que no município de Carapicuíba a educação infantil também é 

contemplada com aulas dadas por especialistas.  

No universo acadêmico a Educação Física é tida como uma área de 

conhecimento que estuda, pesquisa, organiza e sistematiza um conjunto de saberes 

agregados a valores éticos, estéticos e políticos, em especial sobre o movimentar-se 

do ser humano.  

No campo profissional, é também área de formação de especialistas que 

atuam como autônomos tanto na Educação Escolar quanto na Educação não formal 

(em clubes, academias, clínicas de saúde e outros). 

Kolinyaky Filho lança importante luz sobre a nossa discussão ao falar que a 

Educação Física escolar é responsável na escola por ensinar o cidadão a 

movimentar-se de forma consciente. 

Mariz de Oliveira que, na mesma direção afirma que a  Educação Física 

escolar trata de conhecimentos específicos sobre o movimentar-se do ser humano e 

sua aplicabilidade no sentido de permitir-lhe, individual e intencionalmente, (1) a 

utilização de potencialidades para movimentar-se, genérica ou especificamente, de 

forma habilidosa e, em correspondência, (2) a capacitação para, em relação ao meio 

em que vive, agir (interagir, adaptar-se, transformar...), na busca de benefícios para a 

qualidade de vida. 
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Com olhos voltados para as construções acadêmica e profissional, iluminados 

pela legislação e, sobretudo pela prática nas escolas de Carapicuíba, concordamos 

com a compreensão de que a Educação Física escolar, como área de conhecimento, 

tem a responsabilidade ética de socializar conhecimentos sobre o movimentar-se 

humano para que o aluno possa, ao final da educação fundamental, ter desenvolvido 

habilidades e competências para movimentar-se de forma autônoma e consciente. 

Movimentar-se de forma consciente em sua cultura e na interação com outras 

culturas. 

A Educação Física nessa direção amplia as possibilidades de 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos ao procurar explorar tanto o que 

eles têm de melhor em sua história de vida quanto algo que os atrai de forma 

especial: o movimentar-se nas aulas por meio de jogos, brincadeiras, danças, etc. 

Por outro lado, ela também agrega valores ao processo de ensino e 

aprendizagem ao permitir que o aluno não só faça movimentos, mas reflita sobre 

esse fazer, à luz de temáticas significativas (da região, da cidade, da atualidade, da 

cultura), possibilitando assim o aprendizado de conceitos e noções essenciais ao 

exercício da cidadania. 

Dessa forma, pudemos concluir que o aluno estuda Educação Física, não 

apenas faz Educação Física. Por meio de aulas assim concebidas, ele se educa para 

o movimento autônomo e consciente. 

.11  Construindo uma proposta metodológica para as aulas de Educação Física 

Uma vez explicitada a concepção da Educação Física escolar que 

fundamenta nossos propósitos educacionais, passemos então a refletir sobre 

questões metodológicas e seleção de conteúdos que permitiam o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas significativas. 

Nosso ponto de partida foi a afirmação: a Educação Física escolar é muito 

relevante, imprescindível mesmo para a Educação Básica. Tão imprescindível que, 

sem ela, o aluno ou a aluna não desenvolveria todas as potencialidades que, como 

pessoa e como cidadão, poderia desenvolver pela vida afora. 
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À luz dessa constatação, entendemos que para o trabalho com a Educação 

Física na escola se viabilizar com êxito, se faz necessário adotar uma metodologia 

que mais do que o aluno movimentar-se nas aulas, favoreça o refletir sobre o 

movimentar-se, problematizando, fazendo críticas, comparações, estabelecendo 

relações com a vida e com os desafios da vida. Uma metodologia que garanta a 

apropriação crítica dos conhecimentos pelos alunos e sua aplicabilidade, também 

crítica, na relação com e no mundo. 

A professora Sueli (GEC) trouxe para a cena a reflexão sobre as 

possibilidades de trabalho com a metodologia dialógica de Paulo Freire, destacando  

a concepção de criança e adolescente que permeia essa proposta: sujeitos que 

trazem para a escola seus saberes, suas experiências e seus valores, portanto, não 

devem ser encarados como sujeitos vazios, esperando que os educadores 

depositem pílulas de conhecimento em suas cabeças. 

De acordo com a professora Sueli que é pedagoga e gestora na Rede 

Municipal gestora pedagógica, considerar o aprendizado dos alunos é estabelecer 

diálogos significativos e reflexivos com eles. 

Para isso, o educador tem que criar possibilidades de interação, criar boas 

perguntas, bons desafios para que os alunos expressem seus conhecimentos 

prévios e, consequentemente, as possibilidades para ampliar esses seus saberes.  

Isso pode ser feito de diferentes maneiras, pode ser um momento de 

conversa para conhecer o que os alunos pensam ou já sabem sobre o tema a ser 

discutido. Nesse momento, trabalham-se a oralidade, a exposição oral de ideias e 

opiniões e o levantamento de hipóteses sobre o tema que será discutido. 

Outro ponto relevante apontado foi a necessidade, na metodologia dialógica, 

de o educador sempre sistematizar e organizar os conhecimentos prévios e valores 

dos alunos em relação ao assunto a ser abordado. É sempre bom sistematizar os 

conhecimentos prévios dos alunos para que eles saibam o que sabem.  

Outras duas colegas, as professoras Eliana e Kátia, a fim de adensar a 

concepção metodológica a ser adotada nas aulas de Educação Física no município 

trouxeram para a cena da formação uma elaborada discussão sobre brincadeira e 
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seu papel na educação de crianças e adolescentes. Destacaram que a brincadeira é 

inerente ao universo da criança e expressa muito os elementos de sua cultura, o que 

permite ao educador um conhecimento mais apurado de seus alunos e a entender 

diferentes maneiras deles se comportarem e reagirem em determinadas situações. 

Com esse entendimento, segundo elas, o educador pode preparar melhor 

suas intervenções educativas de modo a respeitar a diferenças culturais dos alunos, 

pode também compreender certas atitudes dos alunos em determinados contextos 

de aprendizado, podem ainda levantar hipóteses para serem investigadas sobre a 

reação dos alunos diante de determinadas situações. 

Outro ponto importante foi o entendimento de que a brincadeira pode ser 

utilizada como meio para se aprender ou ensinar algo e como um fim em si mesmo. 

Em ambas as situações as crianças aprendem, ensinam e se desenvolvem. A 

intenção deve ser do educador e ele deve ter claras as consequências de uma 

decisão e de outra. 

Foi extremamente significativo um relato da professora Eliana da Educação 

Infantil sobre sua experiência com um aluno numa brincadeira com massinhas. 

De acordo com essa metodologia construída, nas aulas de Educação Física o 

aluno é sujeito, traz conhecimentos, valores, enfim, sua cultura para as aulas.  

Por sua vez, o professor é estudante dos assuntos específicos da área, 

pesquisador, organizado, planejador, democrático e, sobretudo, compromissado com 

o ensinar e com o aprender de todos os alunos.  

Já os conteúdos devem ser problematizados e discutidos nas diferentes 

situações de ensino e aprendizagem, que precisam, sempre, procurar estabelecer 

relação entre os saberes da Educação Física, a vida do aluno e a realidade na qual 

vive. 

Por isso, dizem os educadores, é importante propiciar momentos para que os 

alunos falem, discutam, interajam com os saberes, que exercitem o ato de escutar, 

de ouvir. Eles devem trazer, para compartilhar em aula, seus conhecimentos, seus 

valores, suas indagações e curiosidades. O professor é o mediador que garante que 
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tudo isso apareça e que seja de fato compartilhado e colocado à disposição da 

construção do saber de todos. 

Para finalizar, enfatizamos que, para realizar um bom trabalho na perspectiva 

ora apresentada, é essencial a incorporação de situações que privilegiam o 

tratamento de temáticas relacionadas à diversidade cultural e étnica, à sexualidade e 

às questões de gênero. Assuntos que possibilitam a discussão de valores que 

fundamentam o convívio democrático. 

Sinteticamente, os educadores pretendem para a rede municipal aulas de 

Educação Física que favoreça o estudante no desenvolvimento de suas 

potencialidades para movimentar-se de forma autônoma e consciente em sua cultura 

e na interação com outras culturas. 

Para tanto, apontam, é preciso construir práticas pedagógicas que agreguem 

valores ao processo de ensino e aprendizagem, possibilitando a reflexão a respeito 

de temáticas significativas para as crianças e pré-adolescentes, que envolvam 

questões da cultura, da região, da cidade onde moram, para que o aluno aprenda a: 

1. Preparar-se para se movimentar. 

2. Elaborar programas de atividade que favoreçam o desenvolvimento de 

suas potencialidades para o ―movimentar-se‖. 

3. Realizar, com melhor desempenho, os movimentos necessários à sua 

participação em atividades culturais como danças, brincadeiras, jogos e 

atividades do dia a dia; 

4. Reconhecer e respeitar as limitações motórias dos outros e as suas 

próprias. 

5. Intervir politicamente para que os espaços públicos da cidade, bem como 

das residências e de trabalho, favoreçam a boa movimentação das 

pessoas, com a construção de rampas, calçadas adequadas, ciclovias, 

pistas para caminhadas etc. 

6. Entender que o aluno, nas aulas de Educação Física, tem o direito de se 

apropriar, dentre outros, de conhecimentos e valores sobre a: 

a) Relação entre a estrutura do organismo e a realização de movimentos: 

o corpo possui ossos, músculos e um sistema nervoso que 
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possibilitam a realização de uma infinidade de movimentos – andar, 

correr, saltar, pegar, rebater. 

b) Perceber que os movimentos expressos nas manifestações culturais 

(jogos, danças, brincadeiras, trabalhos etc.) são aprendidos e não 

naturais. 

c) Reconhecer que intencionalidade e a significação dos movimentos, 

uma vez que eles são voluntários, ainda que, muitas vezes, 

automatizados. 

d) Identificar a possibilidade de expressar ideias e sentimentos, de 

comunicar-se por meio de movimentos. 

e) Desenvolver a capacidade de aprender novos movimentos e 

diversificar os que já possuem e, com isso, aumentar as possibilidades 

de inserção em grupos sociais e evitar o isolamento por não ter 

aprendido determinada habilidade motória. 

f) Desenvolver potencialidade e reconhecer as limitações do organismo 

para a realização de atividades físicas relacionadas ao trabalho, lazer 

e outros afazeres. 

g) Perceber a Influência direta do meio físico e social– do lugar onde vive 

e das pessoas com quem se relaciona – sobre as capacidades para 

realizar os mais diversos movimentos, com os mais variados fins. 

Pode-se dizer que o sujeito sofre influência da cultura em que está 

inserido. 

h) Perceber a influência dos movimentos realizados pelo sujeito no meio 

físico e social no qual está inserido. 

i) Promover a transformação do meio ou adaptação a ele, otimizando as 

possibilidades de realizar movimentos. 

j) Criar possibilidade de que as capacidades motórias ampliem as 

alternativas de movimentação nas mais diversas situações. 

.12  Considerações finais 

Toda essa reflexão leva a escola a se perguntar e a responder com mais 

clareza: que meio é este que deve ser construído para favorecer a aprendizagem do 

aluno? E, simultaneamente: que conhecimentos e valores são estes que vão puxar o 

desenvolvimento do aluno? 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 214 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

Aqui podemos lembrar que ler, escrever e assimilar valores democráticos faz 

parte do processo de escolha. 

Que, diante do desafio de coordenar os diferentes, construir valores e 

aprendizagens diversas no ambiente escolar, ganha relevância a rotina - ―construir a 

rotina com os alunos é difícil no início, depois eles mesmos controlam. Inclusive 

muitos se tornam rigorosos nesse controle, cobrando o professor e mesmo seus pais 

em casa‖: ―diretora não é assim‖; ―está na hora do recreio‖; ―essa regra não está 

correta‖. 

Diante de tudo isso, e com o olhar nas aulas de educação física, a pergunta 

que cabe agora é: O que ensinar dessa área, porque, como e como avaliar. 
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P AR T E  4  

4.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

4.1.1 Introdução 

Na Educação de Jovens e Adultos é fundamental garantir o direito à 

escolarização, oferecendo cursos com identidade pedagógica própria. Nesta 

modalidade, os alunos são aqueles que não puderam completar a educação básica 

quando jovem, porém convivem no seu cotidiano com um mundo letrado, em que a 

escrita predomina e que de alguma forma desenvolveram práticas sociais da língua. 

São pessoas que conhecem a linguagem oral e escrita, por meio dos telejornais, dos 

jornais, revistas lista de materiais, nome dos produtos em mercados ou nos outdoor, 

placas de trânsito e de orientações, etc. Esses contatos com as linguagens 

propiciados, sobretudo nos meios urbanos, tornam os jovens e adultos com diversos 

níveis de letramento.  

Vários documentos legais se referem a essa modalidade de ensino. Os 

primeiros artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) de 

1996, por exemplo, em que se valoriza a experiência de vida e o vínculo entre a 

educação escolar, o mundo do trabalho e a prática social.Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, para o Ensino Fundamental e Médio, a Proposta Curricular 

do MEC (ciclo I e II - 5ª a 8ª série) também abordam a Educação de Jovens e 

Adultos. A Matriz de Competências e Habilidades do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) serviu de base para a construção da Matriz do Exame Nacional de 

Certificação de Competências de jovens e Adultos (ENCCEJA); elas ―abordam o 

currículo escolar, integrado por competências e habilidades dos estudantes, ou norteado por objetivos 

de ensino/aprendizagem em que os conteúdos escolares são plurais e só têm sentido e significado se 

mobilizados pelo sujeito do conhecimento: o estudante‖35. Devem se lembrar que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da EJA (DCNEJA) integram os alunos  oficialmente no mundo 

do trabalho formal.  

                                                 
35 Fonte: páginas 10-15. Ministério da Educação – MEC/Secretaria Executiva do MEC/Instituto Nacional de 

Estudos /INEP. História e Geografia, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Livro do Professor. Ensino 

Fundamental e Médio. Brasilia, 2003, páginas 10-15. Disponível em < 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_professor/historia_geografia_comple

to.pdf >acessado em 25/09/2012. 
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Essas orientações para a EJA estão pautadas nos paradigmas de Paulo 

Freire, buscando promover práticas sociais que possibilitem o desenvolvimento da 

inteligência, da consciência crítica, sobretudo na interação social e no diálogo 

autêntico, o mais importante instrumento de construção do conhecimento. 

Tratando-se de uma modalidade oferecida principalmente no período noturno, 

em que os alunos dispõem de menos tempo para os estudos do que os cursos no 

período diurno, garantir a aprendizagem e o ensino dos conteúdos mínimos 

referentes às noções e conceitos essenciais sobre fenômenos, processos, sistemas 

e operações que contribuam para a constituição de saberes, conhecimentos, valores 

e práticas sociais indispensáveis ao exercício de uma vida de cidadania plena. 

Porém, para que se aproveite o máximo desse tempo exíguo, no Documento 

Curricular as disciplinas foram agrupadas em áreas do conhecimento, recomendando 

a utilização de conteúdos mínimos divulgados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Diretrizes Curriculares para EJA, a serem ensinados em cada área de 

conhecimento. Procurou-se contemplar os aspectos relevantes e espaços para os 

projetos interdisciplinares ou multidisciplinares que contribuam para se efetivar os 

objetivos estabelecidos para a Educação de Jovens e Adultos, quais sejam, o 

exercício da plena cidadania, a identidade da escola, de seus alunos e professores, 

de outros profissionais que nela trabalham, além da valorização do lugar onde 

moram e trabalham. 

4.1.2. Especificidades e algumas características da EJA em Carapicuíba 

As redes públicas estão atendendo os jovens e adultos que não completaram 

o ensino fundamental? 

A questão inicial nos instigou a enfrentar o primeiro desafio na elaboração de 

uma proposta curricular para EJA em Carapicuíba. Para responder a essa questão, 

os professores que participaram da formação continuada em 2012 pesquisaram e 

apresentaram os seguintes dados:  

Número de alunos de EJA no Município (2013): 

Rede pública municipal Ensino Fundamental 833 
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Rede pública estadual Ensino Fundamental 640 

Total   1473 estudantes. 

Rede pública estadual: Ensino Médio 1865 

Rede Pública Municipal  Não há 0 

Total geral  3.338 alunos 

Tabela 13. alunos de EJA em 2013. 

Escolas com modalidade EJA:  

 Na Rede Municipal são 7 as escolas com classes de EJA, das quais: 

o 4escolas com turmas de ciclo I e ciclo II: nelas entre 70 e 85% dos 

estudantes frequentam o ciclo II. 

o 3 escolas ofereciam apenas cursos de ciclo I. 

4.1.2.1 Histórico da elaboração do Documento Curricular 

Em 2009, a Secretaria de Educação de Carapicuíba assumiu a organização e 

oferta de cursos presenciais da EJA - Ensino Fundamental. Desde esse ano, a Rede 

Municipal tem realizado encontros de formação continuada que resultaram na 

elaboração de propostas curriculares para todas as modalidades de ensino e áreas 

do conhecimento escolar.  

Este texto é fruto das discussões realizadas durante 2012-2013 entre a 

maioria dos educadores da EJA e o assessor da Secretaria. 

Para este grupo de estudos curriculares coletivo, os alunos de EJA 

diferenciam-se dos alunos de cursos diurnos nos seguintes aspectos: possuem maior 

experiência de vida; geralmente valorizam a educação escolar mais do que os 

estudantes de cursos diurnos e formam grupos mais heterogêneos (em termos de 

idade, origem, culturas, etc.). 

Em que medida a rede estaria seguindo estas ideias no cotidiano escolar? 

Grande desafio, tanto para diagnosticar quanto implementar. 

Num dos encontros de 2013, uma das escolas socializou seu planejamento 

para o 8° ano, EJA Ensino Fundamental, apresentado a seguir.   
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Planejamento  

E.M.E.F. PROF.  MIGUEL COSTA JÚNIOR, salas que funcionam na Escola 

Estadual Profª Nidelse Martins de Almeida, 2013 

Professores: Ana, Divaldo, Luciana, Maria Rosangela, Patricia e Rosa (7ª/8ª série) 

Ano - Interdisciplinar 

Tema: Imigração 

Objetivos gerais: Compreender a influência e a importância das vivências pessoais 

e de sua relação com os meios natural, social e cultural no processo contínuo de 

construção da identidade do indivíduo na imigração. 

OBJETIVOS CONTEÚDO COMP/HAB 

MATERI-

AL 

DIDÁTICO 

ESTRATÉ

-GIA 

AVALIA-

ÇÃO 

Matemática: 

 Identificar os 

elementos 

matemáticos 

existentes nas 

festas popula-

res (circunfe-

rências, figu-

ras planas, 

figuras geo-

métricas e 

área 

perímetro). 

 
Ciências:  

 Compreender 

a importância 

das 

característica

s físicas do 

ser humano 

na construção 

sociocultural. 

 

Geografia:  

 Identificar os 

fatores 

econômicos 

Matemática: 

 Festas 

Populares e sua 

relação com a 

matemática. 

 

 

 

 

Ciências:  

 Ser humano – 

características 

das mãos e pés 

 

 

 

 

 

Geografia: 

Os Movimentos 

Migratórios  

 Os fatores 

Matemática: 

 Medir e 

calcular com 

clareza os 

principais 

elementos 

matemáticos 

nas festas 

populares.  

 

 

 

 

Ciências:  

 Criatividades 

nos jogos, 

danças e na 

música. 

 Desenvolver 

habilidades de 

leitura.  

 

Geografia:  

 Respeito às 

diferenças 

culturais. 

- Livro, 

pesquisas 

na 

internet, 

jornais, 

revistas. 

 Músicas 

 Poemas 

 Cantigas 

de Roda 

  Poema: 

Minhas 

Mãos 

(Cora 

Coralina

) 

Música: 

A Vida 

do 

Viajante 

 Partici-

pação 

nas 

aulas 

-Ativida-

des 

extras em 

grupo 

e/ou 

individual 

 Traba-

lhos 

(escritos 

e/ou 

cartaz) 
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nas regiões 

brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História:  

 Resgatar 

suas origens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português:  

Valorização dos 

aspectos 

culturais 

 

econômicos são 

os principais 

motivos que 

levam as 

pessoas a se 

deslocar de um 

lugar para outro.  

 Êxodo Rural e os 

problemas gera-

dos como: falta 

de moradia, cri-

ação de cortiços 

e favelas; desem-

prego e subem-

prego; precarie-

dade dos servi-

ços públicos 

urbanos, como 

água encanada e 

esgoto, coleta de 

lixo, transportes 

coletivos, etc.; 

violência urbana, 

prostituição e 

drogas. 

 

História:  

 Período de 

Colonização até 

os dias atuais 

 Português: 

Lentes Culturais 

e Cidadãs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História:  

Para reflexão 

 Música: A 

Vida do 

Viajante 

(buscar fazer 

uma viagem 

ao passado 

resgate de 

suas origens/ 

Maioria dos 

alunos são 

nordestinos). 

 

Português:  

 Compreensão 

da importân-

cia de conhe-

cer melhor as 

características 

culturais do 

país em que 

se vive. 
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A análise coletiva deste planejamento possibilitou uma primeira resposta ao 

desafio anterior. Avaliou-se que seu objetivo geral era muito bom porque dialogava 

com as experiências de vida dos estudantes e propunha reflexões sobre a 

construção de sua identidade; além disso, tentava promover aproximações entre as 

diversas áreas do conhecimento através do tema imigração. 

Muitas das dúvidas indicadas relacionam-se ao que se compreendem por 

conteúdo, competências/habilidades e estratégia. Como comentou Katsue Hamada 

Zenun, a “proposta do tema para trabalho interdisciplinar é ótima, mas para elaborar projetos dessa 

natureza, o melhor é discutir quais conceitos fundamentais cada componente curricular relaciona com o 

tema e, a partir daí, construir as interações com desenvolvimento do tema. Em outras palavras, é 

preciso cuidado com os conceitos: eles precisam estar claros aos educadores para que os estudantes 

também tenham clareza‖. 

Isto tudo demonstra como são grandes os desafios para oferecer bons cursos 

de EJA à população. Também aponta a necessidade dos educadores da EJA 

debaterem e aprofundarem sua participação neste processo de discussão da 

proposta curricular para a rede municipal de Carapicuíba.  

Optou-se por mostrar, inicialmente, algumas características dos estudantes e 

dos educadores da EJA (itens 2 e 3). Estas partes deste texto foram discutidas por 

todos educadores que frequentaram os encontros de EJA no primeiro semestre de 

2013 e pelas educadoras que participaram do Grupo de Estudos Curriculares - EJA 

no segundo semestre de 2013: Arlete Barreto da Cruz Anastácio, Denize Conceição 

Domingues e Maria Aparecida Cheffer Prado (todas trabalhando na E.M.E.F. 

Professora Noemy Silveira Rudolfer). 

A partir desta introdução, de levantamentos feitos nos encontros e dos perfis, 

serão indicados parâmetros para que os educadores debatam e definam uma 

proposta curricular para EJA (item 4.4). 

O motivo maior que nos unifica é oferecer uma educação escolar de 

qualidade aos estudantes que frequentam nossos cursos. 

4.2. Traçando perfil dos estudantes da EJA em Carapicuíba 

4.2.1 Introdução  
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Segundo o Censo escolar 2012 do INEP, em Carapicuíba, os estudantes de 

EJA dos cursos presenciais da rede pública estavam assim distribuídos: 

Rede pública  Ensino Fundamental Ensino Médio 

Municipal 1233 0 

Estadual  901 2244 

Total  2134 2244 

Tabela 14 – Censo Escolar, INEP, 2012. Fonte: http://portal.inep.gov.br/basica-censoacessado em 

março 2013. 

Entre estes, os estudantes com necessidades especiais estavam sendo 

atendidos da seguinte maneira: 

Rede pública Ensino Fundamental Ensino Médio 

Municipal 30 0 

Estadual  21 18 

Total  51 18 

Tabela 15 – Censo Escolar.  Fonte: http://portal.inep.gov.br/basica-censoacessado em março 2013. 

Na opinião dos educadores estes dados refletem a realidade da rede 

municipal. Segundo eles, ―em 2012 havia uma sala de EJA, pela manhã, com 18 

alunos (deficientes auditivos, visuais, mentais, 2 estudantes cadeirantes e apenas 1 

estudante que não era da inclusão); em 2010 e 2011 existiam 4 salas, duas pela 

manhã e duas à tarde‖ 

4.2.2 Sobre o perfil dos estudantes 

No encontro de março 2013, enquanto o assessor apresentava dados do 

texto “Traçando o perfil de alunos e professores da EJA” (pesquisa realizada 

durante o movimento da Reorganização e Reorientação Curricular da Educação de 

Jovens e Adultos na cidade de São Paulo, publicada por DOT (Diretoria de 

Orientações Técnicas, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo) e Ação 

Educativa em 2004), os educadores elaboravam as características de cada escola, 

refletindo sobre ―como a diversidade dos educandos constatada na pesquisa da 

Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) sobre a variação etária, sociocultural, 

de sexo, de religião, econômica, etc. se apresenta em sua escola‖. Os resultados 

vêm a seguir: 
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E.M.E.F.Prof Miguel Costa Junior com Anexo na EE Nidelse de Almeida 

 Distribuição: 15% ciclo I, 85% ciclo II. 

 Percentual de mulheres/homens: 50% homens, 50% mulheres. 

 Religiosidade: 60% católicos, 40% evangélicos. 

 Faixa etária: maioria entre 26 a 35 anos. 

 Maioria é casada, com filhos menores. Maioria está empregada. 

 São nordestinos. Maioria: negros e pardos. 

 Deixaram os estudos para trabalhar e ajudar suas famílias. 

 Voltaram a estudar por necessidade de trabalho e vontade de crescer 

pessoal e profissionalmente. 

E.M.E.F. Deputado João Hornos Filho 

 Distribuição: todos no ciclo I. 

 Percentual de mulheres/homens: 20% homens, 80% mulheres. 

 Religiosidade: sem dados. 

 Faixa etária: 36-45 anos (45%); 45-60 anos (55%). 

 Maioria é casada, com filhos menores. 

 São nordestinos, mineiros e paranaenses. 

 Negros 40%; pardos 30%; brancos 30%. 

 Voltaram a estudar por necessidade de trabalho e vontade de crescer 

pessoal e profissionalmente. 

E.M.E.F. Professora Noemy Silveira Rudolfer 

 Distribuição: 20% ciclo I (43 estudantes), 80% ciclo II (170 estudantes). 

 Percentual de mulheres/homens: 33% homens (60 estudantes), 67% 

mulheres (128 estudantes). 

 Religiosidade: 70% católicos, 30% evangélicos. 

 Faixa etária: 26-35 anos (80%). 

 Maioria é casada, com filhos. 90% trabalham. 

 Maioria é migrante nordestino. 

 Negros 10%; pardos 70%; brancos 20%. 

 Voltaram a estudar ―devido à cobrança de certificação no trabalho‖. 
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 Abandonaram escola por ―necessidade de trabalhar para contribuir no 

orçamento familiar‖. 

E.M.E.F. Professora Nai Molina 

 Distribuição: 100% ciclo I. 

 Percentual de mulheres/homens: 55% homens, 45% mulheres. 

 Religiosidade: 20% católicos, 80% evangélicos. 

 Faixa etária: maioria entre 26-40 anos. 

 Maioria é casada, com filhos menores e trabalha como autônomo. 

 Maioria é migrante nordestino. 

 Negros 30%; brancos 70%. 

 Voltaram a estudar para ―conseguir emprego melhor‖. 

 Abandonaram escola por ―necessidade de trabalhar‖. 

E.M.E.F. Professor Miguel Costa Jr 

 Distribuição: 22% ciclo I, 78% ciclo II (170 estudantes). 

 Percentual de mulheres/homens: 40% homens, 60% mulheres. 

 Religiosidade: 30% católicos, 60% evangélicos, 10% outras. 

 Faixa etária: 16-25 anos (20%); 26-45 anos (60%); acima de 45 anos 

(20%). Aqueles na faixa 16-25 anos abandonaram recentemente a 

escola. 

 Maioria é casada, com filhos. 80% trabalha. 

 Maioria é migrante nordestino; alguns vindos da Bolívia. 

 Negros 20%; pardos 60%; brancos 20%. 

 Abandonaram escola para ―trabalhar desde pequeno‖ e ―para casar‖ 

(situação de muitas moças). 

E.M.E.F. Vereador Edegar Simões 

 Distribuição: 30% ciclo I, 70% ciclo II. 

 Percentual de mulheres/homens: 35% homens, 65% mulheres. 

 Religiosidade: 30% católicos, 55% evangélicos, 10% outras. 

 Faixa etária: 26-35 anos (maioria); 16-25 anos (minoria). 

 Maioria é casada, com filhos. 65 % trabalham. 
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 Maioria é migrante nordestino. 

 Negros 52%; brancos 32%; indígenas 5%; 11% indecisos ou não sabem.  

 Abandonaram escola para ―trabalhar‖. 

 Voltaram a estudar ―com objetivo de crescimento e melhores 

oportunidades no trabalho‖. 

E.M.E.F.Professor Argeu Silveira Bueno (Cohab 5) 

 Distribuição: 100% ciclo I (1 classe noturna). 

 Percentual de mulheres/homens: 30% homens, 70% mulheres. 

 Religiosidade: 55% católicos, 45% evangélicos. 

 Faixa etária: 18-25 anos (1%); 36-45 anos (80%); 45-60 anos (19%). 

 Cerca de 73% é casada, com filhos menores. 65% trabalham. 

 Maioria é migrante nordestino (99%). 

 Negros 35%; brancos e outras 65%. 

 90% dos estudantes voltaram a estudar ―por motivo de trabalho, por 

evolução de cargo ou pela necessidade do nível mínimo que a sociedade 

pede para iniciar uma vida profissional‖. 

4.2.3 Primeira tentativa de síntese 

Em 2013, a Rede Municipal de Carapicuíba possuía 06 escolas (um anexo da 

E.M.E.F Miguel Costa Jr. funciona na EE Nidelse de Almeida) com classes da EJA e 

aproximadamente 1200 alunos matriculados. Havia 4 escolas com turmas de ciclo I e 

ciclo II: nelas entre 70 e 85% dos estudantes frequentavam o ciclo II; 3 escolas 

ofereciam apenas cursos de ciclo I. 

A maioria dos educandos era mulher. Apesar das diferenças entre as escolas, 

no ciclo I cerca de 70% dos estudantes eram mulheres e no ciclo II em torno de 60%. 

Quanto à religiosidade, cerca de metade eram evangélicos e outra metade 

católicos. 

No ciclo I a faixa etária predominante era entre 26 e 45 anos; no ciclo II, os 

estudantes eram um pouco mais novos, predominando a faixa entre 26 e 35 anos. 
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As salas de alfabetização tinham vários idosos. Como relatou a professora 

Denize Conceição Domingues: ao estudar a história de vida dos estudantes, ―fizemos 

um paralelo do presente, passado e  futuro, pois muitos na sala já são avós, até 

bisavós. Discutimos como ocorre a passagem do tempo na vida desde o ano em que 

eles nasceram até o que está acontecendo no mundo hoje. Eles relacionaram um 

pedacinho da história de sua vida com a história do mundo. Refletimos muito como já 

existem coisas diferentes hoje e como será o mundo para os seus bisnetos‖. 

Importantes pontos comuns às escolas e ciclos: 

1. A maioria dos estudantes trabalha, é casada e migrou do Nordeste (ou é 

filho de nordestinos). 

2. Predominam negros e pardos. No ciclo I há 2 escolas onde brancos são 

maioria e 1 escola em que negros e pardos são maioria; no ciclo II, 

negros e pardos são maioria em todas escolas. 

3. A maioria dos alunos abandonou a escola para ―trabalhar desde 

pequeno‖ e voltou a estudar por necessidade no trabalho. 

4. Existem poucos conflitos entre estudantes mais velhos e os mais novos. 

Observações apontadas pelos educadores revelam outras características da 

diversidade entre os estudantes:  

1. Alguns motivos dos estudantes saírem da escola quando jovens ou 

crianças: trauma da diretoria; casamento cedo para muitas moças; 

distância grande entre escola e residência; pais não valorizavam estudos 

dos filhos; conflitos no relacionamento entre alunos. 

2. Na E.M.E.F. Prof. Miguel Costa Jr. há migrantes bolivianos: cerca de 1% 

em EJA e porcentagem maior nos cursos diurnos. 

4.2.4 Este perfil dos estudantes está sendo considerado nos planos de 

ensino dos educadores? 

O título deste item traz uma questão relevante. No planejamento mostrado no 

item 4.1.2.1, o tema da ―construção da identidade‖ dos migrantes possui várias 

relações com o perfil apresentado.  
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Durante os encontros, alguns educadores indicaram outras possibilidades de 

aproximação entre perfil dos estudantes e planos de ensino, como sugere a 

Professora Neusa (História): (1) testemunhos sobre fatos históricos de alunos mais 

velhos prendem mais atenção dos novos do que a leitura de livros; (2) 

Características dos estudantes devem se relacionar nos eixos norteadores da 

Secretaria Municipal: diversidade, identidade, consumismo e meio ambiente; (3) Uso 

de temas do cotidiano. 

Como acontece nos cursos de EJA por todo o Brasil, é necessário respeitar 

as especificidades destes estudantes e evitar expectativas de que eles acompanhem 

os mesmos conteúdos, materiais didáticos e projetos dos cursos diurnos. Por outro 

lado, as propostas metodológicas devem considerar sua heterogeneidade.  

Diante desse quadro temos o desafio de considerar as características desses 

estudantes nas propostas do item 4.4 e nos próximos planos de ensino. 

4.3. Traçando perfil dos educadores da EJA em Carapicuíba 

Num dos encontros do primeiro semestre, iniciou-se esta conversa com a 

leitura do seguinte trecho de entrevista de Bernadete Gatti, pesquisadora da 

Fundação Carlos Chagas36: 

Vozes da Educação - Qual é o perfil do professor brasileiro hoje? 

Bernadete – Pelos dados que levantamos do Censo da Educação, das PNADs 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), nós sabemos que hoje o professor da educação básica 

praticamente vem de camadas menos favorecidas socioeconomicamente. É essa 

camada que está se interessando pela escolha da carreira de professor. 

Também é um grupo que procura os cursos de licenciatura com um pouco mais de 

idade, provavelmente que volta para estudar nas licenciaturas e adentrar na carreira 

de professor depois de ter um primeiro trabalho. Esse é o perfil básico. 

[...] 

                                                 
36 Fonte: Disponível em <http://www.acaoeducativa.org.br/index.php/educacao/47-observatorio-da-

educacao/10004564-falta-articulacao-politica-para-mudar-a-condicao-do-professor-no-brasil-diz-bernadete-gatti> , 

acessado em março 2013. 
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Vozes – O estudo que a senhora citou também constata que a maioria desses 

alunos é proveniente da escola pública e que isso “evidencia grandes 

carências nos domínios de conhecimentos básicos”. Essa carência é 

recuperada enquanto o aluno faz o curso de licenciatura? 

Bernadete – Não, ela não é recuperada. Pelos currículos que a gente examinou, 

esse aluno terá muita pouca oportunidade de recuperação cultural efetiva. Em partes 

sim, porque ele vai ser exposto a uma série de disciplinas formativas que de certa 

maneira podem propiciar um avanço cultural. Mas não o suficiente, por exemplo, 

para um domínio de um trabalho propriamente profissional de professor. E isso é 

preocupante, porque esse licenciando está procurando, sim, uma alternativa de vida 

e trabalho. Ele tem motivação para assumir essa carreira que lhe dará um pouco 

mais de prestígio no seu ambiente social e maiores possibilidades de um tipo de 

profissão menos subalterna. 

Por outro lado, não lhe é oferecida nos cursos de licenciatura a oportunidade de dar 

um salto de conhecimentos suficientes. Ele sai com uma formação empobrecida. 

E o que verificamos é que ele vai suprir isso depois com formações continuadas, e 

até com grande sacrifício, apoiando-se nos colegas, procurando uma autoformação. 

Enfim, ele tenta se adequar ao seu trabalho, mas evidentemente que, de certa 

maneira, ele é prejudicado por essa formação que lhe é oferecida. (...) 

Os educadores concordaram com estas informações e ideias, porém não se 

sentiram representados nestas características. Coletivamente realizaram-se 

levantamentos que permitiram traçar o perfil dos professores da EJA de Carapicuíba 

presentes ao encontro de março 2013. Como ele fornece boas pistas sobre o 

conjunto dos educadores da EJA na rede municipal de Carapicuíba, será 

apresentado a seguir. 

4.3.1 Formação:  

Ciclo I: 7 professores com licenciatura plena em pedagogia; 

Ciclo II: todos especialistas com licenciatura plena na área (cursos de 4 anos); 

16 deles possuem 1,5 ano de complementação pedagógica. 
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No encontro realizado em 15 de abril de 2013, constatou-se que os 

educadores do ciclo II eram formados nas seguintes áreas: Língua Portuguesa (5) – 

Matemática (5) – Ciências (1) – Geografia (1) – Arte(2) – História (1) – Inglês (1). 

Neste mesmo encontro, observou-se que 50% eram concursados e 50% 

contratados. Situação diferente de toda a rede municipal porque, segundo 

comunicado da Secretaria de Educação, em 2012 havia 1398 docentes, sendo 901 

deles contratados. A maioria dos contratados para EFII declarou não receber 1/3 da 

jornada para atividades extraclasse como acontece com os professores 

concursados. 

4.3.2  Escolaridade:  

Os professores, em grande parte, frequentaram escolas públicas durante o 

ensino fundamental (83%) e médio (92%). Já o ensino superior foi realizado na rede 

privada por 100% dos educadores. 

4.3.3  Tempo de experiência docente:  

Maioria leciona há mais de 15 anos. 

Anos Quantidade absoluta % 

1 a 5 1 4 

6 a 10 0 0 

11 a 15 4 16 

16 a 20 7 28 

21 a 25 8 32 

Mais de 25 5 20 

TOTAL 25 100 

Tabela 16 – Docentes de EJA, pesquisa feita pelos professores, 2013. 
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4.3.4 Tempo de experiência docente na EJA:  

20% são novos na EJA (entre 1 e 3 anos de experiência); 45% têm tempo 

médio; 35% possuem maior tempo de experiência (mais de 10 anos). 

Anos Quantidade absoluta % 

1 4 16,5 

2 0 0 

3 a 5 1 4 

6 a 10 11 46 

11 a 15 2 8,5 

Mais de 15 6 25 

TOTAL 24 100 

Tabela 17 – Docentes de EJA, pesquisa feita pelos professores em 2013. 

4.3.5  Local de nascimento dos professores:  

Distribuição dos docentes quanto à região de origem é diferente da dos 

educandos: maioria é paulista, enquanto a maioria dos estudantes é nordestina. 

Local Quantidade absoluta % 

Grande São Paulo 9 36  

Interior de SP 7 28  

Nordeste  4 16 

Outros estados 5 20 

TOTAL 25 100 

Tabela 18 – Docentes de EJA, pesquisa feita pelos professores em 2013. 

 

4.3.6  Local de residência:  

72% dos docentes moram no município de Carapicuíba; 28% residem em 

outras cidades. Dado importante para conhecerem a realidade do local onde vivem 

os estudantes. 
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4.3.7  O que este perfil indica? 

O perfil dos educadores delineado nos indica mais uma questão: Aspectos 

positivos e problemas  

Educadores com experiência em EJA é uma vantagem. O fato de a maioria 

residir em Carapicuíba pode facilitar atividades escolares relacionadas ao eixo 

identidade: afinal, se Carapicuíba não pode mais ser considerada uma cidade 

dormitório, o que identifica seus habitantes? 

Durante os encontros percebeu-se que, no geral, os docentes têm dificuldade 

de ler e se preparar para as reuniões coletivas. As jornadas de trabalho em duas ou 

até três redes de ensino constituem a principal justificativa.  

Como a carga horária dos professores é fragmentada, há dificuldade de se 

estabelecer horário de trabalho coletivo. Coordenadores também gostariam deste 

tempo para realizar discussões pedagógico-educacionais. Ficam as perguntas: é 

possível viabilizar um horário de trabalho coletivo? Deve haver uma regra geral da 

rede EJA ou flexibilidade para adaptação à realidade de cada escola? 

O planejamento mostrado no item 4.1.2.1 indica a necessidade dos docentes 

aprofundarem o que compreendem por conteúdo, competências/habilidades e 

estratégia/procedimentos. As oficinas mostraram também que é preciso clarear que 

capacidades de leitura e escrita pretendem desenvolver em suas aulas. 

Assim, mais um aspecto para reflexão conjunta: os relatos consideraram 

especificidades dos estudantes da EJA? 

4.4. Proposta curricular: por que, como e o que ensinar na EJA 

Durante os encontros com educadores de Carapicuíba entre 2012 e 2013, 

concluiu-se que a educação de jovens e adultos é um direito e demanda da 

população. Devemos educar estes estudantes para: 

1. Ser cidadãos ativos na sociedade; 

2. Promover a valorização do indivíduo e propiciar momentos de interação 

social; 
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3. Desenvolver a capacidade de refletir criticamente; em outras palavras, 

desenvolver a leitura de mundo; 

4. Desenvolver capacidades de leitura e produção de diferentes tipos de 

textos; 

5. Promover o diálogo e a troca de conhecimentos entre estudantes e 

educadores; 

6. Valorizar uma convivência respeitosa com a diversidade cultural como 

forma de entender sua própria identidade; 

7. Debater sobre alguns valores humanos que estão sendo menosprezados 

no mundo globalizado atual, criticando especialmente o consumismo e o 

individualismo. 

A abordagem metodológica dos cursos presenciais de EJA deve ser 

dialógica, considerando o que se afirmou anteriormente: jovens e adultos possuem 

maior experiência de vida e formam grupos mais heterogêneos (em termos de idade, 

origem, culturas, etc.). Assim, o educador deve assumir um papel de mediador 

cultural, o que implica ensinar e abertura para também aprender com as experiências 

de vida de seus alunos. 

Deve-se utilizar a heterogeneidade deles como fator enriquecedor no 

processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, é importante que o educador 

tenha clareza de que, no geral, os estudantes adultos apresentam maior dificuldade 

do que os jovens para questionar e, se for o caso, modificar conteúdos, valores e 

atitudes construídos durante vários anos de suas vidas. 

O tempo de escolaridade da EJA geralmente é a metade do tempo dos 

cursos oferecidos para crianças e jovens do chamado ensino fundamental ―regular‖. 

Assim, é impossível oferecer a mesma quantidade de informações nestas duas 

modalidades de ensino. O educador da EJA deve selecionar temas que garantam a 

aprendizagem de informações, noções, conceitos, habilidades de pensamento e 

procedimentos fundamentais nas diferentes áreas do conhecimento, garantindo uma 

educação escolar de boa qualidade. 

Os cursos da EJA devem ter critérios para seleção de conteúdos que reflitam 

as especificidades destes estudantes. No caso de Carapicuíba, estudantes que estão 
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inseridos num espaço urbano, num mundo de trabalho e de consumo, migrantes ou 

filhos de migrantes nordestinos, com identidades e diversidades culturais. 

As diretrizes sobre conteúdos estão explicitadas nas Propostas curriculares 

para EJA do MEC (primeiro e segundo segmento do ensino fundamental). Propomos 

que os educadores de Carapicuíba as conheçam, debatam e utilizem em suas ações 

escolares. 

4.4.1 PROPOSTAS PARA CURRÍCULO DE EJA PARA ENSINO FUNDAMENTAL I  

4.6.1 Expectativas de aprendizagem 

1. Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor 

compreender e atuar no mundo em que vivem.  

2. Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e 

profissionalizante, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento 

cultural. 

3. Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho 

e participação na distribuição da riqueza produzida. 

4. Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer 

direitos e deveres da cidadania. 

5. Desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e na 

educação das crianças, no âmbito da família e da comunidade. 

6. Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de 

gênero, geração, raça e credo, fomentando atitudes de não discriminação. 

7. Aumentar a autoestima, fortalecer a confiança na sua capacidade de 

aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal 

e social. 

8. Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como 

a produção literária e artística como patrimônios culturais da humanidade. 

9. Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a 

convivência em diferentes espaços sociais. 

.2. ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

Fundamentos e objetivos da área 
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Mais do que a memorização de fatos históricos, datas comemorativas, 

conceitos espaciais e naturais, esta área objetiva desenvolver a capacidade de 

leitura e escrita, o espírito investigativo, a reflexão fundamentada e o interesse pelo 

debate de ideias. Como os estudantes estão retomando seus estudos de História, 

Geografia e Ciências, é importante que o educador tenha clareza das expectativas 

de ensino e aprendizagem que essas áreas precisam garantir no ciclo I. 

Síntese dos objetivos da área de Estudos da Sociedade e da Natureza 

Expectativas de aprendizagem 

1. Problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca 

de explicações e pela ampliação de sua visão de mundo. 

2. Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, 

interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. 

3. Conhecer aspectos básicos da organização política do Brasil, os direitos e 

deveres do cidadão, identificando formas de consolidar e aprofundar a 

democracia no país. 

4. Interessar-se pelo debate de ideias e pela fundamentação de seus 

argumentos. 

5. Buscar informações em diferentes fontes, processá-las e analisá-las 

criticamente. 

6. Interessar-se pelas ciências e pelas artes como formas de conhecimento, 

interpretação e expressão dos homens sobre si mesmos e sobre o mundo 

que os cerca. 

7. Inserir-se ativamente em seu meio social e natural, usufruindo racional e 

solidariamente de seus recursos. 

8. Valorizar a vida e a sua qualidade como bens pessoais e coletivos, 

desenvolver atitudes responsáveis com relação à saúde, à sexualidade e à 

educação das gerações mais novas. 

9. Reconhecer o caráter dinâmico da cultura, valorizar o patrimônio cultural de 

diferentes grupos sociais, reconhecer e respeitar a diversidade étnica e 

cultural da sociedade brasileira. 

10. Observar modelos de representação e orientação no espaço e no tempo, 

familiarizando-se com a linguagem cartográfica. 
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11. Compreender as relações que os homens estabelecem com os demais 

elementos da natureza e desenvolver atitudes positivas com relação à 

preservação do meio ambiente, analisando aspectos da Geografia do Brasil. 

12. Compreender as relações que os homens estabelecem entre si no âmbito da 

atividade produtiva e o valor da tecnologia como meio de satisfazer 

necessidades humanas, analisando aspectos da História do Brasil. 

As fontes de conhecimento 

1. É fundamental promover e facilitar o acesso dos alunos a informações que 

enriqueçam sua compreensão sobre os assuntos em pauta. 

2. As fontes potenciais de conhecimento são várias: estudos do meio, textos 

didáticos e literários, mapas, gráficos, tabelas, estatísticas, desenhos, 

fotografias, pinturas, filmes, vídeos, depoimentos, entrevistas; tantas quanto à 

criatividade e o senso de oportunidade do professor propiciar. 

Sugestão de blocos de conteúdo para o Termo I (anos iniciais do ensino 

Fundamental): 

1. O educando e o lugar de vivência  

2. A consciência do próprio corpo – o corpo humano e suas necessidades 

3. Cultura e diversidade cultural 

4. Os seres humanos e o ambiente 

No bloco O educando e o lugar de vivência reuniu conteúdos que dizem 

respeito ao contexto de experiência dos alunos: 

No bloco O corpo humano e suas necessidades articulam-se conteúdos 

relativos ao conhecimento dos educandos sobre o próprio corpo, seu esquema e 

aspecto externo, formas de relacionamento com o meio exterior, mecanismos de 

preservação do indivíduo e da espécie. 

O conceito de cultura é um dos principais elementos explicativos a condição 

humana, da condição de um ser que é capaz de pensar, acumular conhecimentos e 

transmiti-los às novas gerações. Por esse motivo, esse conceito deverá emergir 

constantemente no trato dos conteúdos desta área. Para desenvolver o sentido 

crítico dos alunos em relação aos conhecimentos, é fundamental que eles 
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reconheçam que, enquanto produtos culturais, os conhecimentos são dinâmicos, 

transformam-se e diferenciam-se no tempo e de um grupo social para outro. Nessa 

perspectiva, julgou-se pertinente ordenar um conjunto de conteúdos e objetivos 

orientados especificamente para um enfoque pluralista de aspectos da cultura 

brasileira. Os temas reunidos neste bloco, Cultura e diversidade cultural, também são 

fundamentais para o aprendizado de atitudes; de não discriminação e tolerância; 

respeito à pluralidade cultural e étnica, às diferenças de credo, gênero e geração. 

Essas atitudes são essenciais para o convívio democrático numa sociedade 

diversificada como a brasileira. 

No bloco Os seres humanos e o meio ambiente articulam-se conteúdos que 

extrapolam as vivências imediatas dos educandos e dão lugar à introdução da 

linguagem cartográfica (estudo de mapas) e sistemas conceituais das ciências 

naturais e sociais. 

4.4.2.1 Geografia 

Na área de Geografia, busca-se: 

1. Iniciar a construção de conceitos de espaço geográfico: paisagem, lugar, 

território e modos de vida. 

2. Perceber mudanças e permanências no espaço geográfico provocadas pelas 

ações da natureza e dos homens. 

3. Perceber que o conhecimento geográfico e as representações cartográficas 

são versões. 

4. Desenvolver noções de localização, orientação e organização espacial. 

5. Identificar conceitos básicos de representação cartográfica: croqui e mapa; 

escalas geográficas; escalas gráficas e numéricas. 

6. Entender a representação bidimensional de um espaço tridimensional. 

Muitos educadores e estudantes pensam que aprender Geografia se restringe 

à apropriação de um enorme glossário físico e humano da superfície terrestre. Nessa 

visão tradicional costuma-se ensinar conceitos de vegetação, hidrografia, relevo e 

clima separadamente. Nessa proposta curricular conceitos e noções de geografia 

física e humana deverão ser construídos no estudo de espaços concretos. 
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Além disso, é fundamental trabalhar procedimentos e linguagens próprias da 

Geografia que facilitem a compreensão do mundo atual. 

A seleção de conteúdos deve ser realizada na perspectiva de compreensão 

do espaço como resultado de diversas ações e interações sociais, garantindo um 

saber geográfico que integre natureza e cultura num mesmo campo. 

No Ciclo I (ou Termo 1 e 2), por exemplo, é importante estudar as 

características dos lugares de vivência dos estudantes: moradia, bairro, cidade, sala 

de aula e escola. 

Deve-se desenvolver a capacidade de observação de mudanças e 

permanências nesses espaços. Num bairro, por exemplo, elas podem ser 

identificadas através de fotos, memória de moradores, etc. Neste ciclo deve-se usar 

pelo menos dois critérios básicos de observação: características ambientais - 

naturais e características da ocupação humana e uso do espaço. Além da 

observação, é importante debater sobre os ―como‖ e ―por que‖ dessas mudanças e 

permanências. Respostas serão encontradas nas pesquisas sobre os recentes 

processos de urbanização, industrialização e migração nestes lugares. 

Textos de geógrafos mostrando diferentes explicações sobre aspectos 

desses processos indicarão aos alunos que o conhecimento geográfico possui 

diferentes perspectivas.  

A marcação dos eixos ―frente - atrás‖ e ―direita - esquerda‖ no chão da sala de 

aula pode iniciar o desenvolvimento de noções de localização: o lugar de cada 

estudante é dado em relação aos quadrantes: frente-direita, frente-esquerda, atrás-

direita, atrás-esquerda. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para localizar uma 

moradia num quarteirão. 

Nesta etapa da escolaridade, os diferentes tipos de mapas e de escalas 

geográficas (mundial, nacional, estadual, regional, local) podem ser apresentados 

para esclarecer temas estudados, porém sua compreensão exige alguns pré-

requisitos anteriores.  

Assim, a construção de representação cartográfica deve ser iniciada com os 

croquis. Ao contrário dos mapas, os croquis não precisam de escala numérica. Um 
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croqui do caminho que os alunos fazem entre sua moradia e a escola possibilita 

ensinar noções de pontos de referência e legenda. 

Além disso, para compreender um mapa, é preciso que os estudantes 

desenvolvam noções de projeção e proporção. Os caminhos apontados por 

Rosângela Doin de Almeida no livro ―Do desenho ao mapa‖ podem ensinar os alunos 

como se faz a representação bidimensional de um espaço tridimensional. O trabalho 

parte da elaboração de uma maquete da sala de aula e finaliza com o desenho de 

sua planta, construindo conceitos básicos de representação cartográfica: croqui e 

mapa; escalas gráficas e numéricas; noções de lateralidade, visões vertical, lateral e 

oblíqua. 

Este trabalho é básico e deve ser garantido no ciclo I porque, como afirma 

Rosângela Doin de Almeida: ―O aluno da escola fundamental, para chegar à 

representação do espaço com a finalidade de realizar estudos geográficos, precisa se dar 

conta dos problemas que os cartógrafos encontraram ao elaborar mapas‖ (p.37). 

Segundo a Proposta Curricular de Geografia - EJA do MEC, os principais 

conceitos a serem trabalhados no Ciclo II são: 

1. Lugar, paisagem, região e território.  

2. Mobilidade socioespacial. 

3. Escalas cartográficas (numérica e gráfica). 

4. Escalas geográficas (local, regional, nacional e mundial). 

Os principais eixos conceituais indicados na página 71-72 da Proposta 

Curricular de Carapicuíba estão aí contemplados. 

Além deles, a Geografia deve garantir a construção dos seguintes conceitos: 

espaço público e privado; individual e coletivo; formas, funções, fluxos e modos de 

vida; cidade e campo; industrialização, urbanização e migração; ambiente; 

hidrografia, relevo, vegetação e clima; sistemas de comunicação; globalização. 

As formas, fluxos, funções e modos de vida servem como critérios para 

observar e analisar diferentes espaços. As formas correspondem às formas 

espaciais. Por exemplo: uma cidade possui formas espaciais distintas, algumas com 

pouca concentração de moradias, edifícios, pontes, rodovias, avenidas, etc., e outras 
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formas com grande concentração desses elementos. As funções correspondem aos 

diferentes usos do espaço: residencial, comercial, industrial, agropecuário, extrativo e 

outros; muitas vezes coexistem diversas funções. Os fluxos referem-se aos 

movimentos de população, informação, comércio, etc. 

Nesse Ciclo, o trabalho com cartografia exige maior profundidade que no ciclo 

anterior. A representação do espaço geográfico por meio da linguagem cartográfica 

utiliza técnicas, convenções e símbolos próprios. É fundamental essa linguagem ser 

ensinada aos alunos, de modo que eles desenvolvam a leitura, interpretação e 

construção dessas representações. Diferentes tipos de mapas (políticos, físicos e de 

outros temas) e as diversas escalas (numérica, gráfica e geográfica) devem ser 

aprendidos nesses anos. 

A Geografia estuda os espaços ocupados pelas sociedades através dos 

tempos. Diferentemente da História, essa área privilegia mais os tempos recentes do 

que tempos passados, com destaque especial para os estudos espaciais nos últimos 

50-60 anos.  

No Ciclo II (ou Ensino Fundamental a nos finais) devem-se garantir conteúdos 

básicos como: 

1. Conceitos: espaço público e privado; individual e coletivo; formas, 

funções, fluxos e modos de vida; cidade e campo; industrialização, 

urbanização e migração; ambiente; hidrografia, relevo, vegetação e clima; 

sistemas de comunicação; globalização. 

2. Leitura de mapas políticos e temáticos. 

3. Mapas e conhecimento geográfico como versão.  

A seguir será apresentada uma sugestão de temas que contempla a 

construção dos conceitos e pressupostos apontados anteriormente: 

6° ano: cidade e campo; natureza e paisagens. 

O estudo do espaço municipal serve para construir o conceito de cidade e 

apontar suas principais características. A origem migrante dos estudantes de EJA em 

Carapicuíba facilita a recuperação de vários aspectos da vida rural. As relações entre 

cidade e campo também devem ser destacadas. 
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7° ano: dinâmica do território brasileiro e as regiões. 

É importante mostrar que as fronteiras e os limites de um território são 

construídos historicamente.  Por exemplo: Carapicuíba nem sempre constituiu um 

município; o Brasil já foi dividido em regiões diferentes das atuais. A observação de 

paisagens regionais deve ajudar a construir conceitos da ―geografia física‖ ligados ao 

relevo, hidrografia, vegetação e clima. 

8° ano: mundo globalizado: sistemas de informação e comunicação; 

migração, industrialização e urbanização. 

A tríade ―migração, industrialização e urbanização‖ é fundamental para se 

compreender o espaço geográfico atual. Entre outras coisas, ela ajuda entender 

porque Carapicuíba não é mais uma cidade dormitório. Estudar os sistemas de 

informação e comunicação auxilia na compreensão do processo de globalização. 

9° ano: mudanças climáticas e questões ambientais; geopolítica e 

recursos naturais. 

As mudanças climáticas recentes são provocadas pelas ações humanas e/ou 

da natureza? Quais os impactos de problemas ambientais em Carapicuíba? 

Questões importantes para serem analisadas. Pode-se partir do estudo da violência 

no espaço local e chegar aos principais conflitos geopolíticos mundiais, focando suas 

relações com as disputas pelo controle de recursos naturais. 

4.4.2.2 História:  

Na área de História, busca-se 

1. Construir noções de tempo cronológico: presente, passado e futuro; 

anterioridade, posterioridade e simultaneidade;  

2. Construir conceitos de tempo e processo histórico; 

3. Relacionar passado e presente, desenvolvendo a capacidade de apontar 

semelhanças e diferenças, permanências e mudanças 

4. Perceber que o conhecimento histórico e os documentos históricos 

constituem versões.  
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5. Valorizar a preservação do patrimônio cultural material e imaterial local e de 

outras sociedades.  

O ensino de História nessas expectativas pode ser realizado através de 

diversos temas históricos. Suponha, por exemplo, que os alunos perguntaram: ―o que 

é mais correto afirmar: os portugueses descobriram ou chegaram ao Brasil em 22 de 

abril de 1500?‖. Isto pode remeter ao estudo da ―Expansão marítimo-comercial 

europeia e a chegada dos portugueses ao Brasil‖. As perguntas como e por que os 

portugueses chegaram ao Brasil permitem estudar vários fatos que explicam o 

processo histórico; os estudantes terão contato com os conceitos de processo e 

tempo histórico e o professor poderá trabalhar noções de tempo cronológico como 

anterioridade, posterioridade e simultaneidade, algumas características do calendário 

cristão, anos, décadas e séculos.  

A comparação entre as culturas dos portugueses e de povos indígenas no 

século XVI pode ser um dos caminhos para apontar semelhanças e diferenças 

culturais num tempo distante entre povos de espaços diferentes. 

A questão ―como e por que os portugueses dominaram os espaços dos 

indígenas‖ é básica para se relacionar passado com presente e pode possibilitar 

estudos sobre a situação atual dos Guaranis que sobrevivem nas reservas do Pico 

do Jaraguá (próxima a Carapicuíba) e de Parelheiros (na zona sul de São Paulo); 

trata-se de um exemplo relacionando a vida de um povo que ocupa um mesmo 

espaço em diferentes tempos.  

Isto tudo pode levar ao debate sobre a pertinência de se reservar terras para 

povos indígenas. Entre outras expectativas, este tema relaciona-se a de preservar o 

patrimônio cultural material e imaterial local. 

O educador deve apresentar diferentes versões historiográficas sobre o tema 

da ―Expansão marítimo-comercial europeia e a chegada dos portugueses ao Brasil‖. 

Um caminho possível é mostrar todo ou partes do filme ―O descobrimento do Brasil‖, 

de Humberto Mauro (1937) e identificar como o processo histórico foi narrado por 

esse diretor. Depois, pode-se comparar com um texto didático que aponta outras 

ideias e fatos sobre o mesmo assunto. Aliás, é muito interessante ler trechos da carta 
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de Pero Vaz de Caminha para que os estudantes percebam como Humberto Mauro 

praticamente a transcreveu para a linguagem fílmica. 

Todas as expectativas de aprendizagem mostradas anteriormente também 

podem ser ensinadas com outros temas, como por exemplo: aparelhos eletrônicos 

usados no cotidiano e suas origens, diversidade familiar na atualidade e no Brasil do 

século XIX, migração e urbanização em Carapicuíba, processo de emancipação 

política do Brasil, História de São Paulo colonial e a construção do mito dos 

bandeirantes, etc. 

Contudo, é preciso reforçar que, para qualquer tema escolhido, no ciclo I os 

estudantes estarão começando a construção dos conceitos de tempo e processo 

histórico, a compreensão de que textos de historiadores e documentos históricos 

trazem fatos e ideias selecionadas por seus autores, bem como o desenvolvimento 

da capacidade de relacionar passado e presente. Essas expectativas de ensino e 

aprendizagem deverão ser retomadas nos anos posteriores.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental os educadores devem garantir as 

noções de tempo cronológico citadas na primeira expectativa. 

Propõe-se que a organização e a seleção dos conteúdos privilegiem temas da 

História do Brasil e que a tradicional História linear seja substituída pelo trabalho com 

eixos temáticos. 

A organização dos conteúdos históricos por eixos temáticos recomenda a 

escolha de temas vinculados às problemáticas contundentes vividas pela sociedade 

(racismo, desigualdade social, autoritarismo, etc.) e incentiva a busca de respostas 

para esses problemas. Tais proposições pretendem uma ruptura com a sequência 

predeterminada dos conteúdos prescritos pela História ―tradicional‖. Ao mesmo 

tempo, indicam a necessidade de desenvolver conteúdos em novas periodizações, 

com diferentes interpretações dos acontecimentos, que utilizem a cronologia, mas 

não reduzam o tempo histórico a essa perspectiva.  

Assim, a organização de conteúdos históricos por eixos temáticos não 

abandona o processo histórico como fundamento explicativo, nem negligencia os 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 243 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

chamados conteúdos tradicionais, como ―a expansão marítimo-comercial europeia 

nos séculos XV e XVI‖, mas os organiza por intermédio de problemáticas. 

Propostas de eixos temáticos 

Para turmas iniciais (6° e 7° anos) 

Relações sociais e trabalho: migrações e identidades 

Esse eixo temático abrange preocupações que afetam bastante o público 

escolar da EJA no Brasil, especificamente em Carapicuíba: a origem migrante, o 

convívio com a diversidade cultural, o mundo do trabalho, entre outros. Aborda temas 

que ocupam o fulcro do processo de mudanças do mundo contemporâneo na 

atualidade, afetando decisivamente a sociedade brasileira. 

 Subtema 1: Migrações, culturas e identidades 

 Subtema 2: Trabalho e relações sociais 

Para turmas em continuidade (8° e 9° anos) 

Relações de poder, conflitos sociais e cidadania 

Esse eixo temático pretende discutir questões relacionadas às lutas e 

conquistas travadas em nossa sociedade pela ampliação do campo da cidadania, 

tanto individual quanto coletivamente. 

 Subtema 1: Relações de poder e conflitos sociais 

 Subtema 2: Cidadania e cultura contemporânea 

Para este ciclo, o professor deve elaborar atividades com diferentes tipos de 

documento; variadas versões sobre o assunto estudado; orientações sobre 

procedimentos básicos de leitura e escrita; noções de tempo cronológico 

(anterioridade, posterioridade e simultaneidade; década, século e milênio; diferentes 

tipos de calendário); relações do tema com momentos e processos de curta, média 

e/ou longa duração; comparações passado/presente. Também é importante ter 

clareza dos conceitos e noções históricos que os estudantes deverão construir em 

cada ano. 

Para ilustrar, será mostrada uma síntese do relato de uma experiência com 8° 

ano; ele pode ser encontrado integralmente na Proposta Curricular de História-EJA, 
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no site do MEC. Seu título é ―O trabalho no Brasil e no mundo entre os séculos  XVIII 

e  XXI‖. Eis alguns de seus passos: 

Em sua opinião, qual o principal problema enfrentado pelos trabalhadores 

deste lugar? 

1. Trabalho assalariado e trabalho escravizado. 

2. Organização de ―coral dos estudantes‖: canções de trabalho. 

3. Estudar sobre a escravidão no Brasil a partir da observação de imagens de 

Jean Baptiste Debret e Paul Harro-Harring; compreender que documentos 

históricos são versões.  

4. Onde e quando surgiu o tipo de trabalho assalariado semelhante à forma 

mais comum em nosso mundo globalizado? 

5. A Revolução Industrial Inglesa (séculos XVIII e XIX): o trabalho e o capital. 

6. Industrialização no Brasil: o trabalho e o capital. 

Comparações entre esses dois processos históricos com destaque para as 

diferenças e semelhanças entre a atual situação dos trabalhadores no Brasil e no 

mundo e a vida dos operários ingleses e brasileiros nos séculos XVIII, XIX e XX. 

4.4.2.3 Ciências  

O ensino de Ciências fundamenta-se nos mesmos objetivos já indicados para 

o Ensino Fundamental, a formação para a cidadania que constitui meta de todos os 

segmentos e modalidades da escolaridade.  

A especificidade desta modalidade está na abordagem metodológica que 

deve levar em conta os saberes já construídos por esses alunos.  

Expectativas de aprendizagem 

Na área de Ciências Naturais é muito comum as propostas curriculares 

oferecerem um rol de conteúdos distribuídos nos anos dos ciclos. Nesse caso, pode-

se criar uma situação na qual os objetivos passam a ser definidos pelos conteúdos 

prévios, quando deve ser o contrário: primeiro, em função das nossas realidades, 

definimos os nossos objetivos educacionais; depois, vamos completar a proposta 
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pedagógica com os conteúdos e o método para que tais objetivos possam ser 

alcançados. 

Estratégias de abordagem dos conteúdos 

Uma boa estratégia para introduzir os tópicos de conteúdo dessa área é partir 

da postulação de um problema. A problematização visa, por um lado, recuperar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema em pauta e, por outro, provocar a 

necessidade de buscar novos conhecimentos para resolver o problema. 

Por exemplo: 

1. O que acontece com os alimentos dentro do nosso corpo que faz com que 

eles sejam transformados em fezes? 

2. Por que os índices de mortalidade infantil do Brasil são maiores no 

Nordeste? 

3. Por que o sol se põe todo dia de um lado e aparece no dia seguinte do 

outro? 

4. Por que tantas pessoas se mudam do campo para a cidade? 

5. Por que as pessoas falam tão mal dos políticos? 

Os alunos podem responder a essas perguntas oralmente ou por escrito. 

Depois que todos tiverem a oportunidade de manifestar suas ideias, é interessante 

que as coloquem em confronto, por exemplo, através da discussão em pequenos 

grupos e no grupo classe. O professor ajuda os alunos a elaborar e expressar melhor 

suas ideias lançando questionamentos durante os debates. Finalmente, o professor 

sistematiza as opiniões que prevaleceram, assim como os problemas que surgiram 

no processo, as dúvidas e informações necessárias para o seu esclarecimento. 

Nesta etapa, o professor pode introduzir conceitos ou explicações científicas 

pertinentes ou estabelecer um programa de estudos que inclua a leitura de textos, 

consulta a enciclopédias ou atlas, realização de experimentos simples, entrevista 

com especialistas etc., objetivando desenvolver o conhecimento necessário para o 

entendimento do tema abordado. 

Finalmente, é importante sistematizar as novas informações recolhidas e os 

novos conceitos introduzidos, averiguando em que medida se integraram aos 
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esquemas de compreensão dos educandos. Isso deve ser feito tanto por meio da 

retomada do problema inicial como da aplicação dos conhecimentos recém-

adquiridos a outros problemas correlatos. 

Blocos de conteúdo e objetivos didáticos para Ciclo I – Natureza e Sociedade 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - O educando e o lugar de vivência 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. A 

identida-

de do 

educando 

1. Recuperar a história pessoal por meio de relatos orais, escritos, 

desenhos ou dramatizações, valorizando positivamente sua 

experiência de vida. 

2. Reconhecer a si próprio e seus pares enquanto portadores e 

produtores de cultura, dotados de capacidade de ampliar seu 

universo de conhecimentos, valores e meios de expressão. 

3. Estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, 

respeitando as diferenças socioculturais, de gênero, geração e etnia 

presentes no grupo. 

4. Ordenar cronologicamente fatos significativos da vida pessoal, 

empregando unidades de medida do tempo (anos, décadas, meses) 

e estabelecendo periodizações pertinentes (infância, adolescência 

etc.). 

5. Localizar nos mapas políticos do Brasil e do estado os municípios de 

origem e de moradia atual. 

6. Conhecer os vários documentos de identificação pessoal e suas 

utilidades (certidão de nascimento, RG, título de eleitor etc.). 

b. O 

centro 

educativo 

1. Reconhecer o valor pessoal e social da educação e os principais 

direitos constitucionais a ela relacionados. 

2. Conhecer o calendário escolar, situando cronologicamente eventos e 

períodos significativos (dias letivos, férias, festividades etc.). 

3. Conhecer as dependências e equipamentos do centro educativo, 

observando seus aspectos físicos e sociais e colaborando para sua 

manutenção ou melhoria. 

4. Conhecer, analisar e respeitar as normas de funcionamento do 
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centro educativo, formulando propostas para seu aperfeiçoamento. 

5. Participar dos órgãos de gestão democrática do centro educativo, 

conhecendo os direitos e deveres de seus vários integrantes. 

c. Espaço 

de 

vivência 

1. Observar, descrever e desenhar croquis de espaços geográficos 

conhecidos (lugar de origem, de moradia e trabalho, entorno da 

escola etc.) empregando símbolos e legendas. 

2. Observar e descrever formas de ocupação social do espaço, 

analisando seu aproveitamento ou degradação. 

3. Interpretar e desenhar plantas simples empregando proporções, 

símbolos convencionais e legendas. 

4. Identificar os principais órgãos de administração e serviços 

(públicos, privados e comunitários) da região, conhecer suas 

funções, analisando sua qualidade e formulando sugestões para 

sua melhoria. 

5. Relacionar as condições de saneamento básico da região e de seus 

serviços de saúde com a incidência e tratamento de doenças. 

6. Identificar formas de participação individual e coletiva na 

comunidade, desenvolvendo atitudes favoráveis à melhoria de suas 

condições socioambientais (saneamento básico, coleta seletiva e 

reciclagem de lixo, mutirões de moradia, movimentos por melhoria 

dos serviços, campanhas de solidariedade etc.). 

7. Identificar os principais órgãos de participação civil da região 

(associações de bairro, sindicatos, partidos políticos, grupos 

religiosos etc.), distinguindo as respectivas esferas de atuação. 

8. Identificar, descrever e recuperar as origens das principais 

festividades e outras tradições culturais da região. 

9. Observar mudanças ocorridas na região, recuperando seu passado 

por meio de relatos orais de moradores antigos ou fontes 

documentais (fotos, jornais, livros etc.). 
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O corpo humano e suas necessidades 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - A consciência do próprio corpo - O 

corpo humano e suas necessidades 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. A espécie 

humana 

1. Reconhecer-se como ser vivo e, portanto, parte da natureza. 

2. Identificar os seres humanos como animais mamíferos. 

3. Reconhecer que o ser humano se diferencia dos demais animais 

por interagir com a natureza para satisfazer necessidades 

biológicas (respiração, alimentação, reprodução) e sociais 

(construção do espaço humano e todos os objetos fabricados para 

atender necessidades socialmente construídas). 

4. Identificar a alimentação como necessidade biológica para 

manutenção do indivíduo e a reprodução como necessidade 

biológica para manutenção da espécie. 

b. O corpo 

huma-

no 

1. Identificar o esquema corporal (cabeça, tronco e membros) 

relacionando as funções que cada região desempenha. 

2. Identificar a simetria bilateral externa do corpo humano e a 

proporcionalidade entre seus constituintes nas diversas fases de 

crescimento. 

3. Identificar estruturas de proteção das regiões vitais (crânio, costelas 

etc.). 

4. Identificar as estruturas responsáveis pelo movimento, 

relacionando-as com os problemas posturais ou decorrentes de 

falta ou excesso de exercícios. 

5. Identificar os órgãos dos sentidos, seu funcionamento e cuidados 

necessários à sua preservação. 

6. Identificar a transformação do corpo humano no seu processo 

biológico de desenvolvimento, reconhecendo no modo de vida um 

dos fatores para a qualidade de vida em todas as suas etapas de 

desenvolvimento.  

7. Conhecer necessidades especiais de pessoas portadoras de 
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deficiências. 

c. Alimen-

tação 

1. Reconhecer o alimento como expressão da cultura de um povo 

(hábitos alimentares, culinária, ingredientes utilizados na 

alimentação...). 

2. Reconhecer na ação de fazer e consumir o alimento como forma de 

compartilhamento entre familiares e amigos.  

3. Escolher uma alimentação saudável, Identificando as diferenças 

entre o alimento natural e o alimento industrializado; a produção 

orgânica e a produção convencional/agrotóxico. 

4. Entender a digestão como transformação dos alimentos em 

substâncias que o corpo pode utilizar. 

5. Identificar órgãos do aparelho digestivo e as funções que 

desempenham. 

6. Identificar a função da água para nosso corpo. 

7. Classificar os alimentos mais comuns segundo critérios diversos 

(origem animal e vegetal; consumido cru ou cozido, fresco ou em 

conserva etc.). 

8. Classificar os alimentos mais comuns segundo a função de seus 

nutrientes para o corpo. 

9. Compreender referências quanto a prazo de validade, composição 

e uso de conservantes em embalagens de produtos alimentares 

industrializados. 

10. Comentar criticamente os hábitos alimentares. 

11. Compreender a importância da higiene da água e dos alimentos. 

12. Conhecer as formas de transmissão das parasitoses intestinais, 

medidas de tratamento e prevenção. 

d. Repro-

dução 

1. Identificar os órgãos dos aparelhos reprodutores feminino e 

masculino. 

2. Explicar de forma simples o seu funcionamento, relacionando os 

órgãos com as funções que desempenham. 

3. Explicar, de forma simples, como se dá a fecundação. 

4. Conhecer métodos de contracepção, seu funcionamento e 

condições de uso. 
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5. Explicar, de forma simples, como se dá o desenvolvimento fetal, 

relacionando-o à importância dos cuidados pré-natais. 

6. Conhecer os riscos relacionados à gravidez precoce e tardia. 

7. Conhecer as vantagens e desvantagens do parto normal e 

cesariana. 

8. Compreender a importância do planejamento familiar. 

9. Identificar as principais doenças sexualmente transmissíveis, 

conhecer formas de prevenção e tratamento. 

10. Aplicar conhecimentos sobre a reprodução humana para analisar 

as atitudes pessoais com relação à sexualidade. 

e. Desen-

volvimen-

to 

humano 

1. Identificar e comentar hábitos de cuidado com as crianças. 

2. Conhecer as necessidades alimentares específicas da primeira 

infância (particularmente a importância do aleitamento materno). 

3. Conhecer as principais doenças causadoras de mortalidade infantil, 

formas de prevenção e tratamento. 

4. Conhecer a importância da vacinação. 

5. Conhecer as condições necessárias para que as crianças tenham 

um bom desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social. 

6. Conhecer as principais características fisiológicas e psicológicas da 

puberdade e adolescência. 

7. Analisar formas de relacionamento saudável entre crianças, 

adolescentes, jovens e adultos dentro e fora da família. 

8. Discutir os cuidados necessários de atenção à saúde dos adultos 

enquanto indivíduos e enquanto trabalhadores. 

9. Conhecer as principais características fisiológicas e psicológicas da 

terceira idade. 

10. Conhecer os riscos do consumo de drogas que provocam 

dependência física (tabaco, álcool, psicotrópicos), conhecer formas 

de tratamento da dependência de drogas. 
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Cultura e diversidade cultural - Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. Cultura 1. Exprimir, por meio de exemplos, o conceito de cultura como algo 

dinâmico e plural. 

2. Observar mudanças ocorridas em aspectos da cultura no passado 

e no presente (concepções científicas, tecnologias, formas de 

trabalho, hábitos alimentares, padrões de moralidade, expressões 

artísticas etc.). 

b. Diversi-

dade 

cultural 

da 

sociedade 

1. Reconhecer o caráter multiétnico e a diversidade cultural da 

sociedade brasileira, adotando perante tal pluralidade atitudes 

isenta de preconceitos. 

2. Reconhecer os povos indígenas como primeiros habitantes do 

Brasil e seus direitos à preservação da identidade cultural e ao 

território. 

3. Reconhecer, através de exemplos, a diversidade cultural e 

linguística dos povos indígenas do Brasil, valorizando-a enquanto 

elemento constitutivo do patrimônio cultural da sociedade brasileira. 

4. Analisar exemplos de conflitos culturais, pela posse da terra e 

problemas de saúde decorrentes de contatos entre os povos 

indígenas brasileiros e a sociedade não indígena. 

5. Localizar, no planisfério (mapa-múndi) político, a África e as regiões 

de origem dos principais grupos étnicos africanos trazidos ao Brasil 

durante a vigência da escravidão. 

6. Conhecer traços culturais dos principais grupos étnicos africanos 

presentes no Brasil, valorizando-os enquanto elementos 

constitutivos do patrimônio cultural da sociedade brasileira. 

7. Localizar, no planisfério (mapa-múndi) político, os continentes e os 

países de origem de alguns grupos de imigrantes que se 

deslocaram para o Brasil ao longo de sua história. 

8. Conhecer traços culturais de algumas nacionalidades que 

imigraram para o Brasil, valorizando-os enquanto elementos 

constitutivos do patrimônio cultural da sociedade brasileira. 
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9. Conhecer a legislação que proíbe e pune a prática de racismo na 

sociedade brasileira. 

10. Identificar traços culturais característicos de diferentes regiões do 

Brasil. 

11. Relacionar influências culturais aos movimentos migratórios na 

História do Brasil. 

c. Expres-

sões 

artísticas 

1. Conhecer diferentes manifestações artísticas (música, dança, 

teatro, pintura, escultura, arquitetura etc.) e seu valor para o 

desenvolvimento da cultura e da identidade dos povos. 

2. Conhecer e valorizar manifestações artísticas da cultura popular 

brasileira. 

3. Apreciar obras de artistas brasileiros reconhecidos. 

4. Reconhecer a importância de preservação do patrimônio cultural e 

artístico dos povos. 

d. Meios 

de comu-

nicação 

1. Analisar criticamente o papel dos meios de comunicação de massa 

na dinâmica cultural brasileira, reconhecendo sua responsabilidade 

social. 

Os seres humanos e o meio ambiente 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - O homem e o meio ambiente 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. Ecossis-

temas 

naturais 

1. Distinguir seres vivos e ambiente físico, com base na existência ou 

e ciclos não do ciclo vital (nascer, crescer, reproduzir e morrer). 

2. Reconhecer-se como ser vivo e, portanto, parte da natureza. 

3. Classificar os seres vivos como animais, vegetais e decompositores 

a partir do atributo forma de obtenção de energia. 

4. Reconhecer a existência de animais e vegetais microscópicos. 

5. Entender que a vida se constituiu e se mantém na interação dos 

seres vivos com outros seres vivos e com o meio físico. 

b. Meio 

Ambiente 

1. Reconhecer a existência de micro-organismos decompositores por 

meio da análise de fenômenos como apodrecimento e fermentação. 
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2. Identificar relações de dependência entre os seres vivos e o 

ambiente físico. 

3. Observar exemplos de cadeias alimentares, identificando os 

produtores, consumidores e decompositores. 

4. Observar exemplos de transformações ambientais que ocorrem 

naturalmente. 

5. Compreender a poluição ou degradação dos ambientes como 

resultado da impossibilidade de reequilíbrio natural, dada a 

intensidade e a rapidez com que a sociedade 

urbano/industrial/tecnológica transforma o ambiente natural, 

ressaltando a existência de outras formas de organização social 

menos impactante, como a dos povos Yanomami.   

c. Espa-

ços 

rurais e 

urbanos 

1. Observar diferenças entre os espaços rural e urbano, relacionando-

os às atividades econômicas características do campo e da cidade. 

2. Identificar fluxos econômicos entre cidade e campo (matérias-

primas, insumos, força de trabalho, consumo, sistemas de 

transporte, comunicação e serviços). 

3. Localizar o município de moradia em mapas físicos do Brasil e do 

estado, interpretando os símbolos e legendas empregados. 

d. Problem

as 

ambien-

tais das 

zonas 

rurais e 

urbanas 

1. Conhecer características do solo e reconhecer sinais de sua 

degradação (erosão, compactação, desertificação). 

2. Conhecer as principais formas de conservação do solo (rodízio, 

adubação natural e artificial, cobertura vegetal). 

3. Conhecer os riscos do uso indiscriminado de agrotóxicos. 

4. Conhecer as principais formações vegetais existentes no território 

brasileiro (florestas, cerrado, caatinga, campos, vegetação costeira), 

particularmente a cobertura vegetal original do município. 

5. Discutir consequências do desmatamento e extinção de vegetais e 

animais. 

6. Identificar causas da poluição do ar e suas consequências, 

especialmente para a saúde das pessoas. 

7. Identificar causas e consequências da poluição das águas. 

8. Conhecer em seus traços gerais os processos de captação, 

tratamento e distribuição da água potável, identificando causas e 
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consequências da poluição de mananciais. 

9. Identificar a função dos córregos no espaço urbano, incorporado ao 

sistema de saneamento como receptor de dejetos.  

10. Discutir a canalização tamponada dos córregos como forma 

inadequada de intervenção. 

11. Discutir o resgate da qualidade da água dos córregos através da 

despoluição e recuperação das suas margens como forma de 

promover a requalificação ambiental e urbana. 

12. Identificar a composição dos resíduos domésticos através da 

análise do lixo das casas dos alunos e da Escola. 

13. Identificar o lixo em úmido (orgânico) e seco (embalagens). 

14. Avaliar o serviço de coleta de lixo do seu bairro, identificando 

descartes irregulares, problemas e formas individuais e coletivas de 

solução. 

15. Identificar os serviços ambientais prestados pelos catadores, que 

obtêm sua renda da comercialização de descartáveis. 

16. Identificar os resíduos que apresentam potencial de reciclagem. 

17. Conhecer as etapas da reciclagem: coleta seletiva, triagem dos 

materiais, comercialização com a indústria, transformação dos 

recicláveis em novos produtos. 

18. Conhecer e discutir o Plano de resíduos sólidos da Prefeitura.  

19. Identificar e comentar problemas relacionados à destinação dos 

esgotos e do lixo industrial e doméstico. 

20. Localizar no mapa do Brasil as principais bacias hidrográficas 

brasileiras e no mapa do estado os rios que abastecem o município. 

21. Identificar e comentar problemas relativos ao trânsito nos grandes 

centros urbanos. 

e. Conser-

vacio-

nismo 

1. Identificar e comentar iniciativas pessoais, coletivas e 

governamentais de defesa do meio ambiente. 

2. Desenvolver atitudes positivas relacionadas à preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente rural e urbano. 

f. O 

planeta 

Terra 

1. Reconhecer a Terra como corpo celeste em movimento. 

2. Distinguir corpos celestes luminosos (estrelas e cometas) e 

iluminados (planetas e satélites). 
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3. Localizar a Terra no sistema solar, recorrendo a modelos visuais 

(maquetes, esquemas etc.). 

4. Reconhecer os movimentos da Terra (rotação e translação) e da 

Lua e suas consequências sobre o ambiente terrestre (ocorrência 

de dias e noites, estações do ano, eclipses, marés). 

5. Observar fenômenos naturais que a ciência explica pelo princípio de 

atração dos corpos (gravidade). 

6. Identificar o globo terrestre e o planisfério (mapa-múndi) como 

modelos de representação da Terra. 

7. Localizar, a partir do globo, o interior, a crosta e a atmosfera 

terrestre. 

8. Observar, no globo terrestre e no planisfério (mapa-múndi), os 

oceanos e continentes. 

9. Localizar o Brasil e o continente americano no planisfério (mapa-

múndi) político. 

10. Empregar os pontos cardeais como sistema de referência e 

orientação no espaço terrestre. 

 

4.4.3. CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

4.4.3.1 CIENCIAS NATURAIS 

O ensino de Ciências Naturais fundamenta-se nos mesmos objetivos já 

indicados para o Ensino Fundamental, a formação para a cidadania que constitui 

meta de todos os segmentos e modalidades da escolaridade.  

A especificidade desta modalidade está na abordagem metodológica que 

deve levar em conta os saberes já construídos por esses alunos. Assim, os: 

Conteúdos e métodos devem visar à aprendizagem significativa, e não àquela 
realizada exclusivamente por memorização, de modo que os conteúdos da 
aprendizagem se integrem efetivamente entre as competências dos alunos e não 
sejam úteis apenas para o desempenho nas provas. Ao contrário, o acesso às 
Ciências Naturais em EJA deve se dar juntamente com a promoção da 
racionalidade, a confirmação de competências adquiridas na vida extraescolar e o 
banimento do medo e dos preconceitos. 

Um ensino de qualidade busca selecionar temas relevantes para os alunos, 
assuntos ligados ao meio ambiente, à visão do universo, à saúde e à transformação 
científico-tecnológica do mundo, bem como à compreensão do que são a ciência e a 
tecnologia. Ao estudar diferentes temas, os alunos precisam ter oportunidades para 
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conhecer as bases lógicas e culturais que apoiam as explicações científicas, bem 
como para discutir as implicações éticas e os alcances dessas explicações na 
formulação de visões de mundo.( Fonte: MEC/SEB. Brasília: Proposta Curricular. 
Vol3, página 77-78. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/segundosegment
o/vol3_ciencias.pdf >  acessado em 08/12/2012. 

Expectativas de aprendizagem 

Na área de Ciências Naturais é muito comum as propostas curriculares 

oferecerem um rol de conteúdos distribuídos nos anos dos ciclos. Nesse caso, pode-

se criar uma situação na qual os objetivos passam a ser definidos pelos conteúdos 

prévios, quando deve ser o contrário: primeiro, em função das nossas realidades, 

definimos os nossos objetivos educacionais; depois, vamos completar a proposta 

pedagógica com os conteúdos e o método para que tais objetivos possam ser 

alcançados. 

Noções, conceitos e habilidades a serem desenvolvidos: 

1. Problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela 

busca de explicações e pela ampliação de sua visão de mundo. 

2. Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, 

interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. 

3. Conhecer aspectos básicos da organização política do Brasil, os direitos 

e deveres do cidadão, identificando formas de consolidar e aprofundar a 

democracia no país. 

4. Interessar-se pelo debate de ideias e pela fundamentação de seus 

argumentos. 

5. Buscar informações em diferentes fontes, processá-las e analisá-las 

criticamente. 

6. Reconhecer o caráter dinâmico da cultura, valorizar o patrimônio cultural 

de diferentes grupos sociais, reconhecer e respeitar a diversidade étnica 

e cultural da sociedade brasileira. 

7. Compreender as relações que as pessoas estabelecem entre si no 

âmbito da atividade produtiva e o valor da tecnologia como meio de 

satisfazer necessidades humanas, analisando aspectos da História do 

Brasil. 
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Sugestões de conhecimentos a serem trabalhados no ano: 

1. Levantamento de grupos étnicos e sociais, que lutam e lutaram no 

passado por causas políticas, sociais, culturais, étnicas ou econômicas 

(populações indígenas, afrodescendentes etc.); 

2. Estudo de diferentes tipos de organizações urbanas; 

3. Estudo de organizações e distribuições dos espaços urbanos e rurais, as 

relações comerciais, as atividades econômicas e administrativas, as 

vivências cotidianas da população em diferentes épocas, medições de 

tempo; 

4. Estudo do crescimento urbano, atividades exercidas pela população 

processos de industrialização (internos e externos), organização 

administrativa, desenvolvimento do atendimento aos direitos essenciais 

dos seres humanos. 

A Sugestão de blocos de conteúdo para o Ciclo I (Termo 1 e 2) está na área 

de NATUREZA E SOCIEDADE. No entanto ao iniciar o Ciclo II, devem-se retomar 

tópicos trabalhados no Ciclo II para avaliar quais as noções e conceitos que os 

alunos ainda sentem dificuldades:  

1. O educando e o lugar de vivência  

2. A consciência do próprio corpo – o corpo humano e suas necessidades 

3. Cultura e diversidade cultural 

4. Os seres humanos e o ambiente 

No ciclo II os estudantes terão contato com professores com formação 

específica, o que permitirá ampliação, aprofundamentos e avanços nos trabalhos 

desenvolvidos anteriormente na área de Sociedade e Natureza. Acrescentam-se 

mais dois eixos: 

1. As atividades produtivas e as relações sociais 

2. Cidadania e participação 

No bloco As atividades produtivas e as relações sociais enfatizam-se 

relações que os seres humanos estabelecem entre si para a produção de sua 

existência, além da nova qualidade que o trabalho humano adquire mediante o 

desenvolvimento tecnológico. São introduzidas então periodizações históricas 
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relativas à História do Brasil, ampliando-se as possíveis conexões entre as atividades 

produtivas e outras dimensões da cultura. 

No bloco Cidadania e participação, enfatiza-se a dimensão política da vida 

humana, visando-se aprimorar a consciência cidadã dos educandos. Aí está 

implicada a adesão a valores democráticos e o conhecimento da organização social 

e política do país, dos direitos políticos, sociais e trabalhistas que a posição de 

cidadãos lhes confere, dos espaços e formas de organização e participação na 

sociedade. 

As atividades produtivas e as relações sociais - Trabalho, tecnologia e 

emprego 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - As atividades produtivas e as 

relações sociais 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. Trabalho, 

tecnolo-

gia e 

emprego 

1. Classificar as atividades econômicas em ramos (extrativismo, 

mineração, agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços). 

2. Classificar as atividades econômicas em setores (primário, 

secundário, terciário). 

3. Localizar os municípios de origem e de moradia atual em mapas 

econômicos do Brasil e do estado, interpretando os símbolos e 

legendas empregados. 

4. Relacionar profissões aos diferentes ramos e setores da atividade 

econômica. 

5. Reconhecer o desenvolvimento científico e tecnológico como meio 

de ampliar a produtividade do trabalho humano. 

6. Identificar e citar exemplos do impacto do desenvolvimento 

tecnológico nos diversos ramos da atividade produtiva. 

7. Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico 

às exigências de qualificação profissional. 

8. Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico e 

a liberação de mão de obra. 

9. Analisar o problema do desemprego. 
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b. Relações 

de 

trabalho 

na 

História 

do Brasil 

1. Distinguir, através de exemplos, relações sociais de trabalho 

baseadas no parentesco, na escravidão e no assalariamento. 

2. Conhecer algumas características da organização socioeconômica 

dos povos indígenas brasileiros, particularmente as relações de 

trabalho baseadas no parentesco. 

3. Identificar exemplos contemporâneos de trabalho baseado em 

relações de parentesco e solidariedade em sociedades não 

indígenas (mutirão, trabalho comunitário, trabalho familiar). 

4. Valorizar os afazeres domésticos como modalidade de trabalho 

familiar e analisar a divisão das tarefas entre os membros da 

família. 

5. Caracterizar, através de exemplos, o trabalho escravo. 

6. Localizar, cronologicamente, o regime de trabalho escravo na 

História do Brasil. 

7. Conhecer características do trabalho escravo e formas de opressão 

impostas aos negros africanos escravizados no Brasil durante os 

séculos XVI a XIX. 

8. Conhecer fatos e personagens que marcaram a resistência dos 

índios e negros à escravidão na História do Brasil. 

9. Identificar e comentar resquícios da escravidão na sociedade 

brasileira atual. 

10. Identificar casos de regime de trabalho escravo na sociedade atual. 

11. Conhecer as condições históricas que levaram à abolição do 

trabalho escravo e à dominância do trabalho assalariado no Brasil 

ao final do século XIX. 

12. Identificar os traços fundamentais das relações sociais de trabalho 

assalariado. 

13. Distinguir, por meio de exemplos, trabalho assalariado formal e 

informal. 

14. Analisar causas dos movimentos migratórios rural-urbanos e inter-

regionais no Brasil. 

15. Analisar causas e consequências das desigualdades econômicas 

no Brasil (distribuição da renda, exclusão social, inchaço das 

cidades, violência, fome etc.). 
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Cidadania e participação 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos 

Tópicos de 

conteúdo 

Objetivos didáticos 

a. O 

Estado 

brasilei-

ro 

1. Observar o mapa político do Brasil e do estado, neles localizando 

as capitais estaduais e federal(Brasília). 

2. Caracterizar um regime político democrático por meio de exemplos 

(eleições livres, liberdade de expressão e associação), distinguindo-

o de regimes autoritários. 

3. Identificar os poderes que configuram o Estado brasileiro e suas 

competências (executivo, legislativo, judiciário). 

4. Identificar as instâncias administrativas e suas competências 

(federal, estadual e municipal). 

5. Identificar características do regime republicano presidencialista, 

comparando-o com outros regimes (monarquia, parlamentarismo). 

6. Analisar alguns artigos da Constituição brasileira relativos à 

organização do sistema político. 

7. Localizar, cronologicamente, mudanças políticas na História do 

Brasil (Independência, Proclamação da República etc.). 

b. Direitos 

civis, 

políti-

cos e 

sociais 

1. Identificar direitos e deveres pessoais e coletivos no âmbito dos 

locais de moradia e trabalho, na escola, nos organismos políticos, 

associações etc. 

2. Conhecer a Declaração Universal dos Direitos do Homem (da 

ONU), ler e comentar alguns trechos. 

3. Reconhecer a importância da Constituição para a edificação da 

democracia no país. 

4. Conhecer alguns direitos civis garantidos pela Constituição e 

relacioná-los com suas vivências e acontecimentos da atualidade 

(liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento, de crença, 

direito à propriedade e à justiça etc.). 

5. Conhecer alguns direitos políticos garantidos pela Constituição e 

relacioná-los com suas vivências e acontecimentos da atualidade 

(direito de voto, participação no exercício do poder). 
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6. Conhecer alguns direitos sociais garantidos pela Constituição e 

relacioná-los com suas vivências e acontecimentos da atualidade 

(direito à educação, à saúde, à vida digna). 

7. Conhecer os principais direitos trabalhistas e previdenciários 

garantidos pela legislação brasileira e relacioná-los com suas 

vivências e acontecimentos da atualidade (salário mínimo, férias, 

aposentadoria, direito de greve etc.). 

8. Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, analisar alguns 

trechos e relacioná-los com suas vivências e acontecimentos da 

atualidade. 

9. Identificar o papel do Estado e da sociedade na efetivação dos 

direitos dos cidadãos. 

10. Identificar o recolhimento de impostos como mecanismo de 

financiamento de políticas públicas, baseado no princípio da 

solidariedade social. 

11. Conhecer e analisar as principais formas de recolhimento e 

destinação dos impostos vigentes do Brasil. 

12. Discutir formas de aprofundar a democracia brasileira. 

 

4.4.3.2  MATEMÁTICA 

Fundamentos e objetivos da área 

O processo de ensino e aprendizagem deve centrar-se na análise e na 

interpretação de situações, na busca de estratégias de solução, na análise e 

comparação entre diversas estratégias, na discussão de diferentes pontos de vista e 

de diferentes métodos de solução. 

Desse modo, pode-se favorecer não só o domínio das técnicas, mas também 

o de procedimentos como a observação, a experimentação, as estimativas, a 

verificação e a argumentação. 

Um caminho é transformar as situações do cotidiano que envolvem noções e 

notações matemáticas em suporte para a aprendizagem significativa de 



  

 

DOCUMENTO CURRICULAR – Prefeitura e Secretaria da Municipal Educação de Carapicuíba/NAP Escola do Futuro/USP 262 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S E C R E T AR I A M U N I C I P A L  D E  E D U C AÇ Ã O  

procedimentos mais abstratos. Alguns exemplos de fatos e situações cotidianas que 

podem propiciar interessantes explorações matemáticas são: 

1. Levantamento de dados pessoais, endereços, códigos postais, números de 

telefone etc., para reconhecimento das várias funções dos números; 

2. Atividades de compra e venda, cálculo do valor da cesta básica, de 

encargos sociais, de orçamento doméstico, para exercícios de cálculo; 

3. Leitura e interpretação de informações que aparecem em moedas e 

cédulas de dinheiro, contracheques, contas de luz, extratos bancários, 

para observar as escritas numéricas e fazer cálculos mentais; 

4. Leitura e traçado de itinerários, mapas e plantas e construção de 

maquetes, para identificar pontos de referência no espaço, distâncias, 

formas bi e tridimensionais e compreender escalas; 

5. Cálculo de medidas de terrenos e edificações, para compreender as 

noções de medida e de unidade de medida; 

6. Consulta e construção de calendários; 

7. Planejamento e organização de eventos como festas, excursões e 

campeonatos esportivos para levantar e organizar dados, fazer cálculos e 

previsões. 

Resolução de problemas 

A resolução de problemas matemáticos na sala de aula envolve várias 

atividades e mobiliza diferentes capacidades dos alunos: 

1. Compreender o problema; 

2. Elaborar um plano de solução; 

3. Executar o plano; 

4. Verificar ou comprovar a solução; 

5. Justificar a solução; 

6. Comunicar a resposta. 

Síntese dos objetivos da área de Matemática 

Expectativas de aprendizagem: 
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1. Valorizar a Matemática como instrumento para interpretar informações 

sobre o mundo, reconhecendo sua importância em nossa cultura. 

2. Apreciar o caráter de jogo intelectual da Matemática, reconhecendo-o 

como estímulo à resolução de problemas. 

3. Reconhecer sua própria capacidade de raciocínio matemático, desenvolver 

o interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos 

companheiros. 

4. Comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando 

diferentes linguagens e códigos. 

5. Intervir em situações diversas relacionadas à vida cotidiana, aplicando 

noções matemáticas e procedimentos de resolução de problemas 

individual e coletivamente. 

6. Vivenciar processos de resolução de problemas que comportem a 

compreensão de enunciados, proposição e execução de um plano de 

solução, a verificação e comunicação da solução. 

7. Reconhecer a cooperação, a troca de ideias e o confronto entre diferentes 

estratégias de ação como meio que melhoram a capacidade de resolver 

problemas individual e coletivamente. 

8. Utilizar habitualmente procedimentos de cálculo mental e cálculo escrito 

(técnicas operatórias), selecionando as formas mais adequadas para 

realizar o cálculo em função do contexto, dos números e das operações 

envolvidas. 

9. Desenvolver a capacidade de realizar estimativas e cálculos aproximados 

e utilizá-la na verificação de resultados de operações numéricas. 

10. Medir, interpretar e expressar o resultado utilizando a medida e a escala 

adequada de acordo com a natureza e a ordem das grandezas envolvidas. 

11. Aperfeiçoar a compreensão do espaço, identificando, representando e 

classificando formas geométricas, observando seus elementos, suas 

propriedades e suas relações. 

12. Coletar, apresentar e analisar dados, construindo e interpretando tabelas e 

gráficos. 
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Blocos de conteúdo e objetivos didáticos-Números e operações 

numéricas 

A construção do sentido numérico, ou seja, o reconhecimento dos 

significados dos números é a base para a aprendizagem de muitos conceitos e 

procedimentos matemáticos. O sentido numérico abarca: 

1. A compreensão das funções do número (quantificar, designar coleções com 

a mesma quantidade de elementos), ordenar (identificar a posição ocupada 

por um fato ou acontecimento numa listagem sem que seja necessário 

memorizá-la integralmente) e construir códigos; 

2. A percepção das relações existentes entre os números; 

3. O reconhecimento das ordens de grandeza relacionadas a eles. 

Sistema decimal de numeração  

Agrupamentos 

Os agrupamentos (unidade, dezena, centena) que constituem o número 146 

são representados de maneiras diferentes no ábaco e no quadro de valor de lugar. 

Á b a c o      Quadro de valor de lugar 

 

Frações e números decimais 

O número fracionário se presta à representação de situações distintas, que 

implicam noções diversas, como as que são exemplificadas abaixo: 
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1. Fração como relação parte-todo. Essa situação se apresenta quando um 

―todo‖ (contínuo ou discreto) se divide em partes equivalentes (em termos 

de superfície ou de quantidade de elementos). A fração indica a relação 

que existe entre um certo número dessas partes e o total. O todo recebe o 

nome de inteiro. 

Todo contínuo     Todo discreto 

 

3/5      3/ 5 

 

 

 

2. Fração como quociente entre dois números. Associa-se a fração à 

operação de dividir um número natural por outro (a : b = a/b). A diferença 

entre esta noção e a anterior fica clara quando comparamos as duas 

situações. Uma coisa é dividir um inteiro em 5 partes iguais e tomar 3 

delas e outra, muito diferente, é dividir 3 inteiros em 5 partes iguais.  

Percebe-se que as noções implicadas em cada uma das situações são 

diversas, ainda que possam ser representadas pelo mesmo número: 3/5. 

1/5+1/5 + 1/5 = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fração como razão. A fração é usada como índice comparativo entre duas 

quantidades de uma grandeza. Por exemplo: numa receita, se a quantidade de 
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água é 1 xícara e a de farinha é 3 xícaras, existe uma relação de 1/3 entre os dois 

ingredientes: a medida de um é 1/3 da medida do outro. A ideia básica não é a de 

uma unidade dividida em partes equivalentes, como acontece nas interpretações 

anteriores, pois aqui não existe o todo e sim a ideia de par ordenado. Esta noção 

costuma aparecer associada a situações que envolvem proporcionalidade, 

porcentagem e probabilidade. 

1 xícara de Água 

3 xícaras de Farinha 

Os exemplos acima sugerem que a fração não pode ser trabalhada apenas a 

partir da relação parte-todo. A síntese desses múltiplos significados é que permitirá, 

ao longo do tempo, construir a noção sobre um outro tipo de número — o número 

racional — para o qual existem duas representações simbólicas, a fracionária e a 

decimal. 

Operações 

Ao lado da construção do sentido numérico e da compreensão das regras do 

sistema decimal de numeração, o estudo das operações fundamentais (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) é parte essencial da aprendizagem matemática 

neste nível de ensino e vai além de saber fazer cálculos com lápis e papel. A 

compreensão do sentido das operações inclui os seguintes aspectos: 

1. Reconhecer, em situações reais, a utilidade das operações; 

2. Reconhecer as regularidades que caracterizam as operações; 

3. Identificar as relações que existem entre elas; 

4. Perceber o efeito que as operações produzem sobre os números. 

Por exemplo, no campo dos números naturais, a adição entre 5 e 15 produz 

um resultado menor do que a multiplicação de 5 por 15, e a adição entre dois 

números maiores que 50 produzirá sempre um número maior que 100. 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

Diferentemente do que supõe a sequenciação tradicional do ensino da 

Matemática, adicionar nem sempre é mais fácil que subtrair. 
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Os problemas aditivos e subtrativos não devem ficar restritos a uma série 

determinada da escolaridade. A construção de seus diferentes significados leva 

tempo e ocorre pela descoberta de diferentes procedimentos de solução. Assim, o 

estudo da adição e da subtração deve ser desenvolvido ao longo de toda a 

escolaridade inicial, paralelamente ao estudo dos números e ao desenvolvimento dos 

procedimentos de cálculo, em função das dificuldades lógicas específicas de cada 

tipo de problema e dos procedimentos de solução disponíveis nos alunos. 

Abaixo são apresentados alguns exemplos de situações relacionadas à 

adição e à subtração: 

1. Envolvendo a ideia de transformação. Ao final do primeiro tempo de um 

jogo, um dos times tinha feito 12 pontos. Esse mesmo time terminou o jogo 

com 20 pontos. O que aconteceu no segundo tempo do jogo? Ou No início 

de uma viagem, o motorista verificou que o contador de quilometragem de 

seu carro estava marcando 33.567 km. Depois de um percurso de 500 km, 

o que deve aparecer registrado no co n t a d o r? 

2. Envolvendo junção simultânea. Numa sala há 32 adultos e 25 crianças. 

Quantas pessoas há na sala? ou Em uma classe há 40 alunos 

matriculados. Se 21 são mulheres, quantos são os homens dessa classe? 

3. Envolvendo comparação. Maria tem 32 anos e ela é 5 anos mais nova que 

seu marido João. Qual é a idade de João? Ou Zélia tem 25 anos e José 37. 

Quantos anos José é mais velho do que Zélia? 

4. Envolvendo mais de uma transformação. Numa das partidas de um torneio 

esportivo um dos times fez 8 pontos e logo em seguida fez 5 pontos. O que 

aconteceu com o total de pontos desse time? Ou Nesse mesmo torneio 

outro time fez 7 pontos, mas perdeu 4. O que aconteceu com o total de 

pontos? 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 

Assim como no caso da adição e da subtração, diferentes abordagens têm 

influenciado o tratamento da multiplicação e da divisão. No caso da multiplicação, a 

abordagem comumente utilizada consiste em apresentá-la como adição de parcelas 

iguais, a partir de problemas como: Tenho que tomar 4 comprimidos ao dia durante 5 

dias. Quantos comprimidos eu preciso comprar? Essa situação é traduzida pela 
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escrita 5 x 4, na qual o 4 é interpretado como o número que se repete e o 5 como o 

número de repetições. Ela também pode ser associada à escrita 4 + 4 + 4 + 4 + 4. 

Embora possa ser a mais comum, essa não é a única ideia associada à 

multiplicação, para a qual existem outros significados: 

1. Envolvendo a comparação entre razoe: Vou comprar três pacotes de 

açúcar. Cada pacote custa 4 reais. Quanto vou pagar no total? 

2. Envolvendo combinação (produto cartesiano): Numa sorveteria, há sorvetes 

de 6 sabores diferentes que podem ser servidos com cobertura e sem 

cobertura. De quantos modos diferentes pode-se pedir um sorvete, sem 

misturar sabores diferentes no mesmo sorvete? Ou também: Ccom dois 

pares de tênis, um branco e outro preto, e três pares de meia, um vermelho, 

outro marrom e outro azul, de quantas maneiras diferentes posso me 

calçar? 

3. Envolvendo uma configuração retangular: Quantas casas há num 

quadriculado de 8 cm por 5 cm? Ou também Qual é a área de um retângulo 

cujos lados medem 6 cm e 9 cm? 

4. Envolvendo comparação: Maria recebe 200 reais de salário. Carlos ganha 

três vezes mais que Maria. Qual é o salário de Carlos? 

A divisão também pode estar associada à ideia de combinação. Por exemplo: 

Em um baile é possível formar 6 casais diferentes para participar de uma dança. Se 

há 2 rapazes no baile, quantas são as moças? Essa situação dificilmente será 

solucionada por um procedimento de distribuir, adicionar ou subtrair. Neste caso, é 

possível obter a resposta a partir de uma organização como esta: 

Ana  

 

Carlos   Márcia   André 

 

Maria 
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Embora não se proponha uma hierarquia rígida de conteúdos, situações 

como essa podem ser trabalhadas de maneira sistemática em uma fase posterior da 

escolarização, quando a ideia de combinação estiver bastante consolidada. 

Antes disso, é comum que os alunos encontrem a solução deste problema 

mediante tentativas apoiadas em procedimentos multiplicativos. 

 2 rapazes e 1 moça podem formar 2 casais: 2 x 1 = 2 

 2 rapazes e 2 moças podem formar 4 casais: 2 x 2 = 4 

 2 rapazes e 3 moças podem formar 6 casais: 2 x 3 = 6 

Ao resolver problemas de multiplicação ou divisão estamos lidando com 

relações proporcionais. A noção de proporcionalidade tem sido considerada como 

algo bastante complexo, de difícil compreensão e como consequência é um 

conteúdo que aparece nas séries finais do ensino fundamental. Por sua vez, estudos 

recentes na área da Educação Matemática evidenciam que adultos não 

escolarizados demonstram possuir alguma compreensão sobre esse conteúdo, ao 

resolverem problemas de proporcionalidade que aparecem no dia a dia. 

Estimativas e cálculos 

Para atender às necessidades dos jovens e adultos, o estudo do cálculo deve 

orientar-se no sentido de possibilitar a análise de diferentes formas de calcular, 

favorecer o desenvolvimento de estratégias de pensamento e o reconhecimento da 

importância de se comprovarem os resultados. Nessa perspectiva, a aprendizagem 

do cálculo mental exato ou aproximado e do cálculo escrito se reveste de igual 

importância.  

O cálculo aproximado ajuda no controle do cálculo escrito ou com calculadora 

porque possibilita a previsão da ordem de grandeza do resultado. A capacidade de 

estimar o resultado de uma operação antes de realizá-la permite detectar eventuais 

erros nos procedimentos utilizados. 

Estimativa  

Na vida cotidiana, as pessoas desenvolvem estratégias para estimar o 

resultado aproximado de uma operação, principalmente como forma de controle e 
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previsão de resultados. Alguns exemplos de estratégias: 

237 + 486 

200 e 400 são 600; 

30 e 80 dá mais que 100; 

logo, o resultado é maior que 700. 

 

237 + 486 

237 são menos que 250; 

486 são menos que 500; 

logo, o resultado é menor que 750. 

CÁLCULO MENTAL 

As situações de cálculo mental podem ser caracterizadas como problemas 

abertos, nas quais o aluno investe seus conhecimentos sobre números e operações. 

Estratégias de cálculo mental 

As estratégias de cálculo mental variam de indivíduo para indivíduo. 

Dependem do tipo de contexto em que o cálculo é requerido, do tipo de problema, da 

ordem de grandeza e das características dos números envolvidos (―redondos‖ ou 

―quebrados‖, por exemplo).Os exemplos abaixo põem em relevo os mecanismos que 

fundamentam algumas estratégias bastante comuns. 

25 + 32 

20+ 5+ 30 + 2 

 

 
50   7 

57 

  

278: 13 

278 é próximo de 280; 

13 é próximo de 14; 

28: 14 é 2; 

280: 14 é 20; 

logo, o resultado está próximo 

de 20. 

99 + 36 

É o mesmo que: 100 + 35 = 135 

Ou: 100 + 36 - 1 = 135 

99 – 76 

É o mesmo que: 100 - 76 - 1 

Ou: 100 - 77 = 23  
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TÉCNICAS OPERATÓRIAS 

É fato constatado por quem trabalha com jovens e adultos que, embora eles 

desenvolvam estratégias de cálculo mental bastante diversificadas, podem 

manifestar algumas dificuldades para aprender os procedimentos convencionais, 

cometendo alguns erros sistematicamente. É interessante observar esses erros, pois 

muitas vezes eles evidenciam modelos implícitos de conhecimento, que nos 

informam o modo como o aluno pensa. Em vez de insistir na repetição dos modelos 

corretos, podemos intervir solicitando explicações sobre os procedimentos usados 

pelos educandos e criar assim condições para que eles possam refletir sobre os 

mesmos. 

Registro convencional com erro   Escrita decomposta 

5 2     50 + 2  

1 2 6     100 + 20 + 6 

6 4 6     100 + 70 + 8 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - Números e operações numéricas 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. Números 

naturais e 

sistema 

decimal de 

numeração. 

b. Reconhecer, 

ler, escrever, 

comparar e 

ordenar 

números 

naturais pela 

observação 

das escritas 

1. Reconhecer números no contexto diário. 

2. Utilizar estratégias para quantificar: contagem, estimativa, 

emparelhamento, comparação entre agrupamentos etc. 

3. Identificar situações em que é apropriado fazer estimativas.  

4. Estimar quantidades e construir estratégias para verificar a 

estimativa. 

5. Formular hipóteses sobre grandezas, a partir da observação 

de regularidades na escrita numérica. 

6. Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e 

escrever números. 

7. Observar critérios que definem uma classificação de números 

(maior que, menor que, terminados em, estar entre...) e 

regras utilizadas em seriações (mais um, mais dois, dobro de, 
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numéricas 

. 

metade de, triplo de, terça parte de...). 

8. Contar em escala descendente e ascendente: de um em um, 

de dois em dois, de cinco em cinco, de dez em dez, de cem 

em cem etc., a partir de qualquer número dado. 

9. Utilizar a calculadora em situações que problematizem as 

escritas numéricas. 

10. Interpretar códigos numéricos frequentes no cotidiano 

(números de apartamentos em edifícios, números de telefone, 

código postal, números de linhas de ônibus etc.). 

11. Usar números como sistemas de registro e organização de 

informações. 

12. Construir agrupamentos para facilitar a contagem e a 

comparação de grandes quantidades. 

13. Agrupar e reagrupar quantidades e realizar trocas, 

empregando uma regra de equivalência, inicialmente até a 4ª 

ordem e nas ordens subsequentes progressivamente. 

14. Empregar os termos dezena, unidade, centena e milhar para 

identificar os respectivos agrupamentos. 

15. Ler e escrever números naturais com dois, três, quatro ou 

mais dígitos, distinguindo o valor relativo dos algarismos, de 

acordo com a sua posição na escrita numérica. 

16. Identificar o antecessor e o sucessor de um número natural 

escrito, com três, quatro ou cinco dígitos. 

17. Identificar diferentes formas de compor e decompor um 

número natural com três, quatro ou cinco dígitos. 

18. Estabelecer relação entre mudança do valor posicional e a 

multiplicação ou divisão por 10, 100, 1.000... 

c. Números 

racionais: 

representa-

ção decimal. 

 

 

1. Reconhecer números racionais na forma decimal no contexto 

diário. 

2. Ler e interpretar números racionais na forma decimal. 

3. Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e 

escrever números racionais na forma decimal. 

4. Compreender que a representação dos números racionais na 

forma decimal segue regras análogas às dos números 
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naturais: a ordem dos milésimos. 

5. Interpretar o valor posicional dos algarismos na representação 

decimal, até agrupamentos de dez e valor posicional. 

6. Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na 

forma decimal, até a ordem dos milésimos. 

d. Números 

racionais: 

representa-

ção 

fracionária  

 

1. Reconhecer e construir frações equivalentes, a partir de 

experimentações (recipientes graduados, balanças, fita 

métrica etc.) e pela comparação de regularidades nas escritas 

numéricas. 

2. Comparar e ordenar frações, a partir de experimentações, 

utilizando as expressões: ―maior que‖, ―menor que‖, ―igual a‖. 

3. Ler e escrever frações. 

4. Observar que os números naturais podem ser escritos em 

forma fracionária. 

5. Relacionar frações com denominador 10, 100, 1.000 com a 

representação decimal (respectivamente 0,1, 0,01, 0,001). 

6. Reconhecer que as frações com denominador 100 podem ser 

representadas como porcentagem (símbolo: %). 

7. Resolver problemas envolvendo porcentagem empregando 

procedimentos como: 

a) Transformação em número decimal (exemplo: 25% de 

300 são o mesmo que 0,25 x 300); 

b) Transformação em fração equivalente (exemplo: 25% de 

300 = 25/100 x 300 é o mesmo que 1/4 x 300); 

c) Decomposição (exemplo: 25% de 300 são o mesmo que 

2 vezes 10% de 300, que é igual a 60; mais 5% de 300, 

que é igual a 15. Total: 75). 

e. Adição e 

subtração 

com números 

naturais 

 

1. Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema 

compreendendo diferentes significados da adição e da 

subtração. 

2. Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser 

resolvidas por uma única operação e que diferentes 

operações podem resolver uma mesma situação-problema. 

3. Estabelecer relações entre a adição e a subtração. 
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4. Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da 

adição e da subtração, ampliando o repertório básico para o 

desenvolvimento do cálculo mental. 

5. Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes 

propriedades da adição: 

a) A troca de lugar das parcelas não altera a soma (9 + 3 = 3 

+ 9 = 12); 

b) O zero como parcela (3 + 0 = 3 e 0 + 3 = 3). 

6. Efetuar cálculos de adição e subtração: 

a) Por meio de estratégias pessoais e construindo suas 

representações gráficas; 

b) Por meio de técnica operatória escrita, utilizando 

―transporte‖ e ―recurso‖ à ordem imediatamente superior. 

7. Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo. 

8. Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão 

e avaliação da adequação dos resultados. 

9. Usar diferentes procedimentos de cálculo, em função da 

situação-problema, das operações e dos números envolvidos. 

10. Familiarizar-se com a terminologia da adição e da 

subtração (parcelas, soma, sinal mais, primeiro termo, 

segundo termo, diferença, resto, sinal menos). 

f. Adição e 

subtração 

com números 

racionais na 

forma 

decimal 

1. Efetuar cálculos de adição e subtração de números racionais 

na forma decimal: 

a) Por meio de estratégias pessoais e construindo suas 

representações gráficas; 

b) Por meio de técnica operatória escrita, utilizando 

―transporte‖ e ―recurso‖ à ordem imediatamente superior. 

g. Multiplicação 

e divisão 

com números 

naturais. 

1. Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema 

compreendendo diferentes significados da multiplicação e da 

divisão. 

2. Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser 

resolvidas por uma única operação e que diferentes 

operações podem resolver uma mesma situação-problema. 

3. Estabelecer relações entre a multiplicação e a divisão. 

4. Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da 
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multiplicação e da divisão, ampliando o repertório básico 

para o desenvolvimento do cálculo mental. 

5. Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes 

propriedades da multiplicação: 

a) A troca de lugar dos fatores não altera o produto (9 x 3 = 

3 x 9 = 27); 

b) O zero como fator (0 x 3 = 0); 

c) O 1 (um) como fator (1 x 9 = 9). 

d) As diferentes possibilidades de se obter um produto de 

três ou mais fatores 

3 x 5 x 4                              3 x 5 x 4         3 x   5  x  4 

 

15                                        12                                 20 

 

     60                                       60                         60 

e) A multiplicação de um número por uma adição ou 

subtração 

3 x (4 + 5) 3 x (7 - 4) 

12 + 15 = 27 21 - 12 = 9 

6. Identificar, a partir do cálculo mental, a regularidade presente 

na divisão: ao dividir ou multiplicar o dividendo e o divisor por 

um mesmo número, o quociente não se altera. 

7. Efetuar cálculos de multiplicação e divisão: 

a) Inicialmente, por meio de estratégias pessoais, 

construindo sua representação gráfica; 

b) Posteriormente, por meio da técnica operatória. 

c) A multiplicação de um número por uma adição ou 

subtração 

3 x (4 + 5) 3 x (7 - 4) 

12 + 15 = 27 21 - 12 = 9 

8. Identificar, a partir do cálculo mental, a regularidade presente 

na divisão: 

a) Ao dividir ou multiplicar o dividendo e o divisor por um 
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mesmo número, o quociente não se altera. 

9. Efetuar cálculos de multiplicação e divisão: 

a) Inicialmente, por meio de estratégias pessoais, 

construindo sua representação gráfica. 

b) Posteriormente, por meio da técnica operatória. 

10. Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo. 

11. Efetuar cálculos envolvendo as noções de dobro, metade, 

terça parte e triplo. 

12. Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão 

e avaliação da adequação dos resultados. 

13. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo, em função da 

situação-problema, das operações e dos números 

envolvidos. 

14. Familiarizar-se com a terminologia da multiplicação e da 

divisão (fatores, produto, sinal vezes, sinal dividir, dividendo, 

quociente, divisor). 

Medidas 

O conhecimento e o uso de uma determinada medida supõem que o aluno 

seja capaz de: 

1. Perceber a grandeza como uma propriedade de determinados objetos; 

2. ―conservar‖ a grandeza, ou seja, perceber que mesmo que o objeto mude 

de posição e de forma há algo que permanece constante; 

3. Ordenar uma coleção de objetos tendo como critério apenas a grandeza 

que está sendo considerada; 

Estabelecer relação entre a medida de uma dada grandeza e o número que a 

representa, ou seja, perceber que quanto maior é o tamanho da unidade menor é o 

número de vezes que ela é utilizada para efetuar a medida; por exemplo, se duas 

pessoas medirem com passos a frente de um mesmo terreno e obtiverem os 

números 50 e 45, isso indica que os passos dados pela segunda pessoa foram 

maiores que os da primeira. 
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4.4.4  LINGUAGENS 

4.4.4.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

A área de Língua Portuguesa abrange o desenvolvimento da linguagem oral e 

a introdução e desenvolvimento da leitura e escrita. 

Com relação à linguagem oral, o ambiente escolar deve propiciar situações 

comunicativas que possibilitem aos educandos a ampliação de seus recursos 

linguísticos. Em outras palavras, os educandos devem aprender a planejar e adequar 

seus discursos a diferentes situações formais e informais. Com relação à linguagem 

escrita, além da compreensão e domínio dos seus mecanismos e recursos básicos, 

como o sistema de representação alfabética, a ortografia e a pontuação. É essencial 

que os educandos compreendam suas diferentes funções sociais e conheçam as 

diferentes características que os textos podem ter, de acordo com essas funções. 

O trabalho pedagógico na área de Língua Portuguesa deve acolher a 

diversidade, propiciando aos educandos a ampliação de suas formas de expressão, 

possibilitando-lhes o uso de modos de falar adequados a diferentes situações e 

intenções comunicativas. 

Para a sala de aula, o professor deve planejar estratégias para que os alunos 

experimentem e ampliem suas formas de expressão, promover momentos em que os 

educandos se expressem em pequenos grupos, em grupos maiores, em conversas 

com o professor. É necessário criar oportunidades de ouvir e falar, reelaborar 

argumentos a partir de novas informações, construir conceitos, incorporar novas 

palavras e significados, compreender e avaliar o que ouvimos. Nessas ocasiões, o 

professor deve chamar a atenção dos alunos para os diferentes modos de falar e os 

efeitos que podem provocar sobre os que recebem a mensagem. No que diz respeito 

à linguagem oral, portanto, o papel do professor é mais desinibir, perguntar, 

comentar e sugerir do que propriamente corrigir. 

A linguagem escrita 

Na escola, o professor deve criar situações em que os educandos exponham 

e reconheçam aquilo que já sabem sobre a escrita. 
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Baseado no que os alunos já sabem é que o professor poderá decidir que 

novas informações fornecer, para quais aspectos chamar a atenção, de modo que o 

aluno vá elaborando seus conhecimentos até chegar a um domínio autônomo desse 

sistema de representação. 

No processo de aprendizagem da língua escrita, podemos distinguir dois 

âmbitos de compreensão e domínio. Um diz respeito aos recursos e mecanismos de 

funcionamento do sistema de representação; outro diz respeito às distintas formas 

com que esses recursos são utilizados em diferentes textos, de acordo com suas 

intenções comunicativas. 

O domínio desses dois âmbitos deve se realizar simultaneamente de modo 

que eles se apoiem mutuamente. 

Para dominar o mecanismo de funcionamento da escrita é necessário 

conhecer as letras, pois são os signos que nosso sistema de representação utiliza. 

Também é necessário compreender a relação entre as letras e os sons da fala. Para 

cada fonema temos uma representação gráfica (é por isso que nosso sistema de 

representação escrita é chamado de alfabético). É a partir do estabelecimento desta 

relação fonográfica e da compreensão de suas regularidades e irregularidades que 

se chega ao domínio do sistema alfabético. Essas irregularidades dizem respeito às 

peculiaridades da ortografia da Língua Portuguesa: 

1. Um mesmo som pode ser representado por mais de uma letra e uma 

mesma letra pode representar sons diferentes dependendo da posição em 

que se encontra na palavra. 

2. Uma mesma palavra pode ser pronunciada de muitas formas, mas deve ter 

uma única grafia. Por exemplo, no Brasil, a pronúncia da palavra ―muito‖ 

pode ser muintu, muinto, muntcho, munto ou outras, mas sempre ela é 

escrita da mesma forma.  

3. Não podemos escrever do jeito que falamos, pois isso tornaria o registro 

escrito extremamente instável e seria muito difícil conseguirmos nos 

entender.  

Além da ortografia, há outros recursos e normas que caracterizam a escrita, 

como o sentido da esquerda para a direita, a segmentação das palavras, a 
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pontuação, os diferentes alfabetos (maiúsculo e minúsculo, de imprensa e cursivo 

etc.). 

Utilizamos todos esses recursos e mecanismos da escrita para produzir 

textos. Existem vários tipos de texto, nos quais esses recursos se combinam de 

forma característica. Para que os alunos leiam e escrevam com autonomia, precisam 

familiarizar-se com a diversidade de textos existente na sociedade. Precisam 

reconhecer as várias funções que a escrita pode ter (informar, entreter, convencer, 

definir, seduzir), os diferentes suportes materiais onde podem aparecer (jornais, 

livros, cartazes etc.), as diferentes apresentações visuais que pode adquirir e suas 

características estruturais (organização sintática e vocabulário). 

O objetivo central em Língua Portuguesa é formar bons leitores e produtores 

de textos, que saibam apreciar suas qualidades, encontrar e compreender 

informações escritas; expressar-se de forma clara e adequada à intenção 

comunicativa. Portanto, atividades que envolvam leitura e produção de textos são 

essenciais para alcançar esse objetivo. 

Para aprender a escrever é preciso escrever, e o mesmo vale para a leitura. 

Na interação com este objeto de conhecimento — o texto — e com a ajuda do 

professor, o aluno poderá realizar essas aprendizagens. 

Lendo textos 

O trabalho com a linguagem escrita deve estruturar-se, desde o início, em 

torno de textos. Para as turmas iniciantes, podem ser selecionados textos mais 

curtos e simples, como listas, folhetos, cartazes, bilhetes, receitas, poesias, 

anedotas, manchetes de jornal, cartas, pequenas histórias e crônicas. Quanto maior 

o domínio do sistema de representação, maiores as possibilidades de ler e escrever 

textos mais longos e complexos, ampliar os recursos utilizados, aprofundar as 

análises das características linguísticas de cada um. 

O professor de jovens e adultos deve ter um cuidado especial com a busca e 

seleção de textos para trabalhar com os alunos, já que ele não conta com a 

abundância de materiais didáticos já elaborados disponíveis para a educação infantil. 

Além dos textos literários, outros podem ser usados em sala de aula: receitas 
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culinárias, textos jornalísticos, artigos de divulgação científica, textos de 

enciclopédias, cartas, cartazes, folhetos informativos ou textos elaborados pelos 

próprios alunos. O professor deve dispor de uma boa coletânea de textos, organizar 

pequenas bibliotecas na sala de aula ou levar seus alunos a bibliotecas. 

Produzindo textos 

Escrever textos significa saber usar a escrita para expressar conhecimentos, 

opiniões, necessidades, desejos e a imaginação. Nessa aprendizagem entra em jogo 

a disponibilidade da pessoa de se expor e criar. Para expressar-se por escrito, o 

educando terá que lançar mão de um sistema de convenções já estabelecido, mas 

deverá utilizá-lo para expressar suas próprias ideias ou sentimentos, apropriando-se 

criativamente dos modelos disponíveis. 

Síntese dos objetivos gerais da área de Língua Portuguesa 

Que os educandos sejam capazes de: 

1. Valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas 

e dos povos. 

2. Respeitar a variedade linguística que caracteriza a comunidade dos 

falantes da Língua Portuguesa. 

3. Expressar-se oralmente com eficácia em diferentes situações, 

interessando-se por ampliar seus recursos expressivos e enriquecer seu 

vocabulário. 

4. Dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, 

compreendendo suas funções. 

5. Interessar-se pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

6. Desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura. 

7. Buscar e selecionar textos de acordo com suas necessidades e interesses. 

8. Expressar-se por escrito com eficiência e de forma adequada a diferentes 

situações comunicativas, interessando-se pela correção ortográfica e 

gramatical. 
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9. Analisar características da Língua Portuguesa e marcas linguísticas de 

diferentes textos, interessando-se por aprofundar seus conhecimentos 

sobre a língua. 

Objetivos específicos – Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

ORALIDADE 

1. Utilizar a fala em situações espontâneas e não espontâneas (planejando-

a segundo cada uma dessas situações); 

2. Adequar vocabulário de acordo com o lugar e situação em que se vai 

falar; 

3. Reconhecer as variações linguísticas características de faixas etárias, 

classes sociais e regiões geográficas. 

ESCRITA 

1. Seguir o vocabulário, a estruturação textual e a finalidade característicos 

dos gêneros textuais: 

a. Narrativo 

b. Descritivo 

c. Dissertativo. 

2. Revisar o texto em sua sequência, coerência e coesão de ideias. 

LEITURA 

Leitura e compreensão: 

1. Da temática do texto; 

2. Das ideias principais; 

3. Inferir e conferir as hipóteses sobre o texto, estabelecendo relações entre 

causas e consequências. 

4. Leitura de vários gêneros textuais em verso e prosa. 

5. Leitura para ampliação de vocabulário. 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

1. Conhecer e utilizar regras ortográficas. 
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2. Analisar e utilizar a paragrafação nos momentos corretos do texto. 

3. Conhecer a função da pontuação e utilizá-la corretamente. 

4. Conhecer a função das classes das palavras e utilizá-las corretamente. 

LÍNGUA PORTUGUESA – Ensino Fundamental Ciclo II (6º ao 9º ano)  

Objetivos específicos - Fundamental II 

ORALIDADE 

5. Reconhecer-se como parte de um processo de comunicação, como 

emissor –falante -e/ou receptor – ouvinte de mensagem; 

6. Planejar a participação como falante ou ouvinte em determinadas 

situações (seminários, debates, entrevistas, etc). 

ESCRITA 

1. Estruturar e revisar textos em título, parágrafo, além da sequência, 

coerência e coesão de ideias. 

2. Seguir o vocabulário, a estruturação textual e a finalidade característicos 

dos gêneros textuais oficiais, necessários em cotidianos de trabalho: 

3. Instrucionais; 

4. Memorando; 

5. Relatório; 

6. Oficio; 

7. Ata, entre outros. 

8. Conhecer e utilizar elementos de coesão textual. 

LEITURA 

1. Reconhecer inferências e ideias subentendidas e implícitas nos textos. 

2. Reconhecer os sentidos produzidos por ambiguidades, humor, fatos, 

opiniões. 

3. Utilizar recursos como dicionário para compreensão e troca de palavras 

sinonímias e/ou antonímias.  
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ANÁLISE LINGUÍSTICA 

1. Identificar locutor e interlocutor 

2. Utilização correta de regras ortográficas, paragrafação, pontuação e coesão 

de ideias, através de sentidos figurados, opiniões, fatos, entre outros. 

3. Conhecimento e utilização correta de pronomes. 

4. Emprego de regras de concordância e regência verbal e nominal. 

5. Conhecimento de análise sintática e utilização para melhorar a redação final 

dos gêneros textuais. 

De maneira geral, sugerimos que se mantenham os conteúdos indicados para 

o Ensino Fundamental I, ampliando e consolidando as noções trabalhadas nesse 

segmento, adaptando-os às necessidades e avanços, conforme avaliação 

diagnóstica realizada a cada momento do processo de aprendizagem.  

Linguagem oral 

Tópicos de 

conteúdo 

Objetivos didáticos 

a. Narração  1. Contar fatos e experiências cotidianas sem omissão de 

partes essenciais. 

2. Recortar textos narrativos (contos, fábulas, notícias de 

jornais). 

3. Perceber lacunas e/ou incoerências ao ouvir a narração de 

fatos, experiências, 

4. Ou reconto de textos narrativos. 

5. Dramatizar situações reais ou imaginadas. Dramatizar 

contos, crônicas e obras de teatro. 

b. Descrição  1. Descrever lugares, pessoas, objetos e processos. 

2. Perceber imprecisões ou lacunas ao ouvir a descrição de 

lugares, pessoas,objetos e processos. 

c. Récita e 

leitura em voz 

alta 

previamente 

1. Recitar ou ler em voz alta textos poéticos breves, 

previamente preparados. 

2. Ler em voz alta para um pequeno público textos em prosa 

breves. 
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preparados. 3. Acompanhar leituras em voz alta feitas pelo professor. 

d. Instruções, 

perguntas e 

respostas 

1. Dar instruções verbais. Compreender e seguir instruções 

verbais. 

2. Identificar lacunas ou falta de clareza em esclarecimentos 

dados por outrem. 

3. Pedir esclarecimentos sobre assuntos tratados ou atividades 

propostas. 

e. Definição e  

exemplificação 

1. Perceber a distinção entre definir e exemplificar. 

2. Dar exemplos de conceitos e enunciados. 

3. Identificar a pertinência de exemplos para conceitos e 

enunciados. 

4. Definir conceitos (explicá-los com as próprias palavras). 

5. Avaliar a adequação de definições e conceitos. 

f. Argumentação 

e debate 

 

1. Posicionar-se em relação a diferentes temas tratados.  

2. Identificar a posição do outro em relação a diferentes temas 

tratados.  

3. Defender posições fundamentando argumentos com 

exemplos e informações. 

4. Reconhecer os argumentos apresentados na defesa de uma 

posição, avaliando a pertinência dos exemplos e 

informações que o fundamentam. 

5. Fazer intervenções coerentes com os temas tratados. 

6. Avaliar a coerência das intervenções feitas por outros. 

7. Respeitar o turno da palavra. 

 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - Sistema alfabético e ortografia 

Tópicos de 

conteúdo 

Objetivos didáticos 

a. O alfabeto  1. Conhecer a grafia das letras nos tipos usuais (letra cursiva e 

de forma, maiúscula e minúscula). 

2.  Estabelecer a relação entre os sons da fala e as letras. 

b. Letras, 

sílabas  

e palavras  

1. Distinguir letra, sílaba e palavra.  

2. Distinguir vogais de consoantes. 

3. Perceber que a sílaba é uma unidade sonora em que há 
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sempre uma vogal e que pode conter um ou mais fonemas. 

4. Conhecer as variedades de combinações de letras utilizadas 

para escrever. 

5. Analisar as palavras em relação à quantidade de letras e 

sílabas. 

c. Segmentação  1. Usar espaço para separar palavras, sem aglutiná-las ou 

separá-las das palavras de forma indevida. 

d. Sentido 

da escrita  

na página  

1. Usar a escrita no sentido correto (da esquerda para a direita, 

de cima posicionamento para baixo). 

2. Alinhar a escrita, seguindo pautas e margens. 

3. Utilizar espaços ou traços para separar títulos, conjuntos de 

exercícios, tópicos etc. 

e. Ortografia  1. Perceber que um mesmo som pode ser grafado de diferentes 

maneiras. 

2. Perceber que uma mesma letra pode representar sons 

diferentes, dependendo de sua posição na palavra. 

3. Perceber as diferenças entre a pronúncia e a grafia 

convencional das palavras. 

4. Identificar, nas palavras, sílabas terminadas em consoante. 

5. Escrever corretamente palavras com sílabas terminadas em 

consoante. 

6. • Identificar, nas palavras, os encontros consonantais cuja 2ª 

letra é R ou L (BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR; e BL, CL etc.). 

7. Escrever corretamente palavras com encontros consonantais. 

8. Identificar, nas palavras, os encontros vocálicos orais (ai, ou 

etc.) e nasais (ão, õe, ãe). 

9. Escrever corretamente palavras com encontros vocálicos. 

10. Identificar, nas palavras, os dígrafos: CH, LH, NH; RR e SS; 

QU e GU e vogais nasais formadas por acréscimo de M e N. 

11. Escrever corretamente palavras com esses dígrafos. 

12. Escrever corretamente palavras usuais com s com som de z; 

x com som de z; x com som de z; je, ji ou ge, gi; ce, ci ou se, 

si; ç ou ss; h inicial. 

f. Acentuação  1. Conhecer os sinais de acentuação e as marcas sonoras que 
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representam. 

2. Utilizar corretamente a acentuação na escrita de palavras 

usuais. 

 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - Leitura e escrita de textos 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. Listas  1. Identificar uma lista. 

2. Produzir listas em forma de coluna ou separando os itens com 

vírgulas ou hifens. 

3. Escrever diferentes tipos de listas (lista de compras, lista de 

nomes de pessoas, nomes de cidades, instrumentos de 

trabalho, animais, etc.). 

4. Ordenar listas por ordem alfabética. 

5. Consultar listas classificatórias e ordenativas (dicionários, listas 

telefônicas, anúncios classificados, guias de itinerários e ruas), 

compreendendo seu critério de organização. 

b. Receitas e 

instruções 

1. Identificar as partes que compõem uma receita (títulos, lista de 

ingredientes, modo e tempo de preparo, ilustrações, 

fotografias). 

2. Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos como 

chaves de leitura para prever conteúdos de receitas e 

instruções. 

3. Consultar livros, fichas, encartes e suplementos de jornais e 

revistas que contenham receitas ou instruções, observando 

índice, número da página, organização interna destes 

materiais. 

4. Escrever receitas, utilizando sua estrutura textual. 

5. Ler manuais de equipamentos identificando as partes que o 

compõem. 

6. Redigir instruções de procedimentos simples (como trocar um 

pneu, trocar uma lâmpada etc.). 

7. Realizar atividades seguindo instruções escritas. 
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8. Ler e elaborar regulamentos e normas. 

c. Formulários 

e 

questionários 

1. Observar modelos de formulários comuns e compreender sua 

diagramação e seu vocabulário (data de nascimento, sexo, 

estado civil, nacionalidade etc.). 

2. Ler e preencher formulários simples. 

3. Observar a organização de um questionário: numeração das 

perguntas, respostas de múltipla escolha, espaços para 

respostas por extenso etc. 

4. Responder a questionários curtos com opiniões ou dados 

pessoais. 

5. Preencher questionários com respostas de múltipla escolha. 

6. Responder perguntas por extenso, selecionando as 

informações pertinentes, na extensão adequada. 

7. Utilizar questionários como roteiros de estudo. 

8. Formular questionários sobre temas variados, utilizando a 

pontuação adequada. 

d. Anúncios, 

folhetos e 

cartazes 

 

1. Identificar os recursos visuais utilizados nesses textos e 

compreender sua função: tipo e tamanho das letras, cores, 

ilustrações, tamanho do papel.  

2. Analisar oralmente a linguagem usada nesses textos quanto à 

clareza e objetividade. 

3. Localizar informações específicas em anúncios e folhetos 

explicativos. 

4. Analisar criticamente mensagens publicitárias. 

5. Escrever cartazes, anúncios ou folhetos, considerando o tipo 

de mensagem que se quer transmitir, o tipo de linguagem e 

apresentação visual adequada. 

e. Versos,  

letras de  

música 

1. Observar a configuração desses textos, reconhecer e nomear 

seus poemas, elementos: título, verso, estrofe. 

2. Observar os recursos sonoros dos textos, repetições sonoras, 

rimas. 

3. Ler e analisar oral e coletivamente esses textos, atentando 

para a linguagem figurada, observando que essa linguagem 

pode sugerir interpretações diversas. 
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4. Criar e escrever títulos para poesias e letras de música. 

5. Escrever pequenos versos, poemas ou letras de música, ou 

reescrevê-los, introduzindo modificações em textos de outros 

autores. 

6. Consultar livros e antologias poéticas, identificando poesias, 

prefácio, índice, numeração das páginas, divisão de capítulos, 

biografia do autor etc. 

7. Conhecer o nome, breves dados biográficos e alguns poemas 

de grandes poetas brasileiros. 

8. Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas 

canções de grandes cancionistas brasileiros. 

9. Apreciar e reconhecer o valor literário de textos poéticos. 

f. Bilhetes, 

cartazes 

ofícios 

1. Ler e escrever bilhetes, atentando para as informações que 

devem conter. 

2. Identificar os elementos que compõem uma carta: cabeçalho, 

introdução, desenvolvimento, despedida. 

3. Preencher corretamente envelopes para postagem segundo as 

normas do correio. 

4. Distinguir cartas pessoais de cartas formais. 

5. Escrever cartas pessoais. 

6. Escrever diferentes tipos de cartas, formais e informais, 

utilizando estrutura e linguagem adequadas. 

7. Ler e redigir telegramas. 

g. Jornais  1. Saber qual a função dos jornais, como são organizados, de que 

temas tratam. 

2. Identificar elementos gráficos e visuais que compõem o jornal e 

sua função (diagramação, fotografia, ilustrações, tamanho e 

tipo de letras, gráficos e tabelas). 

3. Identificar e ler manchetes e títulos, prevendo o conteúdo das 

notícias. 

4. Ler legendas de fotografias, utilizar fotografias e ilustrações 

como chave de leitura para prever o conteúdo das matérias. 

5. Reproduzir oralmente o conteúdo de notícias lidas em voz alta 

pelo professor, identificando: o que aconteceu, com quem, 
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onde, como, quando e quais as consequências. 

6. Escrever manchetes para notícias lidas pelo professor, 

utilizando linguagem adequada. 

7. Ler e identificar os elementos que compõem as notícias e 

reportagens (o que, quando, como, onde, com quem e quais as 

consequências). 

8. Escrever notícias a partir de fatos do cotidiano e atualidades, 

utilizando linguagem adequada. 

9. Elaborar resumos de notícias. 

10. Ler artigos de opinião, identificando o posicionamento do autor 

e os argumentos apresentados. 

11. Ler e elaborar entrevistas, observando a pontuação do discurso 

direto. 

12. Consultar diferentes jornais, utilizando índice, informações 

contidas na primeira página, identificando cadernos e seções. 

13. Comparar o tipo de informação e o tratamento dado à 

informação por diferentes jornais. 

14. Posicionar-se criticamente diante de fatos noticiados na 

imprensa. 

h. Contos, 

crônicas, 

fábulas e 

anedotas 

 

1. Conhecer esses textos através da leitura oral do professor, 

identificando elementos como título, personagens, complicação 

e desfecho. 

2. Ler historietas e anedotas. 

3. Ler contos e crônicas, identificando narrador, personagens, 

enredo. 

4. Escrever, com ajuda do professor e dos colegas, pequenas 

histórias do cotidiano, anedotas ou contos conhecidos. 

5. Reescrever histórias conhecidas completas ou em parte (finais, 

descrição de personagens e lugares). 

6. Escrever histórias, observando o foco narrativo (narração em 

primeira pessoa ou terceira pessoa). 

7. Utilizar corretamente a pontuação do discurso direto, 

introduzindo falas dos personagens. 

8. Reconhecer o valor cultural dos textos e histórias ficcionais. 
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9. Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas obras 

de grandes cronistas e contistas brasileiros. 

i. Relatos, 

Biografias 

informação 

histórica 

 

1. Ler e escrever relatos breves de experiências de vida. 

2. Ler e escrever biografias, observando a sequência cronológica 

dos textos de eventos. 

3. Ler textos simples sobre eventos da história (do Brasil ou 

universal).  

4. Distinguir relatos históricos de relatos ficcionais. 

j. Textos de 

informação 

científica 

 

1. Observar a organização geral de dicionários, enciclopédias, 

livros didáticos e paradidáticos. 

2. Consultar dicionários, enciclopédias, livros didáticos e 

paradidáticos com ajuda do professor. 

3. Pesquisar a ortografia correta das palavras no dicionário. 

4. Compreender abreviaturas e definições constantes nos 

verbetes de dicionário. 

5. Pesquisar temas em livros didáticos e paradidáticos, 

selecionando informações relevantes. 

6. Pesquisar temas em enciclopédias, selecionando informações 

relevantes. 

Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - Pontuação 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. Pontuação  

de textos 

1. Observar os sinais de pontuação nos textos. 

2. Identificar os sinais de pontuação mais usuais (ponto, vírgula, 

ponto de interrogação)e compreender suas funções nos textos 

(relacionar o uso do ponto ao uso da letra maiúscula no início 

das frases). 

3. Utilizar adequadamente ponto (e letra maiúscula no início das 

frases), ponto de interrogação, vírgula e parágrafo na escrita de 

textos. 

4. Utilizar adequadamente a pontuação do discurso direto, 

destacando as falas de personagens (dois pontos, travessão). 
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Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos - Análise linguística 

Tópicos de 

conteúdo  

Objetivos didáticos 

a. Campos 

semânticos 

e léxicos 

1. Classificar palavras ou expressões pelo critério de 

proximidade do sentido (nomes de pessoas, nomes de 

animais, nomes de cores, nomes de ferramentas, expressões 

que servem para descrever uma casa, atividades que 

realizamos no fim de semana etc.). 

2. Compreender e aplicar o conceito de sinônimo. 

3. Identificar conjuntos de palavras derivadas, observando 

semelhanças ortográficas e de sentido. 

4. Conhecer o sentido de sufixos e prefixos usuais. 

b. Flexão das 

palavras e 

concordância 

1. Observar palavras que se flexionam (plurais, tempos e 

pessoas verbais).  

2. Observar a concordância nominal e verbo-nominal em frases 

e textos. 

3. Aplicar regras básicas de concordância nominal e verbo-

nominal na escrita de textos. 

4. Observar e empregar os tempos verbais adequados a cada 

modalidade de texto. 

c. Substituição 

de palavras  

1. Identificar a que termos se referem os pronomes num texto. 

2. Empregar pronomes e expressões sinônimas para evitar a 

repetição de palavras na escrita de textos. 

d. Frase 1. Utilizar a noção de frase (enunciação com sentido completo) 

para orientar a pontuação na escrita de textos. 

 

4.4.4.2. ARTE 

Música 

A educação musical para jovens e adultos possui particularidades e deve 

levar em consideração o desenvolvimento cognitivo e psicossocial do adulto, bem 

como sua experiência musical adquirida como ouvinte ou em práticas formais e 

informais, considerando seis tipos de participação: diletantes, recreativas, por hobby, 
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amadoras, como aprendiz ou profissionais. As participações diletantes e recreativas 

podem ser exemplificadas como cantar ou tocar um instrumento; as por hobby e 

amadoras como cantar ou tocar nas horas vagas e as de aprendiz e profissionais, 

como ter aulas regulares de música, com o trabalho ou participação em um conjunto 

musical com intenção profissional (Coffman, 2002). 

A escola deve também garantir uma educação musical em que seu imaginário 

e expressão musical se manifestem nos processos de improvisar, compor e 

interpretar, oferecendo uma dimensão estética e artística, articulada com 

apreciações musicais. A consciência estética de jovens e adultos é elaborada no 

cotidiano, nas suas vivências, daí a necessidade de propiciar, no contexto escolar, 

oportunidades de criação e apreciação musicais significativas. (PCNs, p. 80, 2008). 

A proposição de conteúdos para o ensino de arte no EJA é o mesmo de 

outros segmentos da educação no que diz respeito à estrutura dos eixos de 

aprendizagem: apreciar, produzir e contextualizar. No caso da música o apreciar se 

refere a obras gravadas, vídeos, shows e a própria produção dos alunos, o produzir 

refere-se ao fazer por meio da interpretação, composição e improvisação e a 

contextualização diz respeito ao conhecimento artístico acumulado pela humanidade 

e com as novas experiências estéticas possibilitando situar o conhecimento do aluno 

em relação a seu próprio trabalho artístico, ao dos colegas e da arte como produto 

social e histórico. (BRASIL, 2002).  

Sugestão de Conteúdos:  

1. Percepção e utilização dos sons e seus parâmetros (altura, duração, 

intensidade, timbre), por intermédio de experiências pessoais e do grupo. 

2. Apreciação, comparação, identificação de músicas do próprio meio 

sociocultural, nacionais e internacionais, pertencentes ao acervo 

construído pela humanidade em diferentes tempos e espaços, como 

também de outros contextos. 

3. Produção por meio da improvisação, interpretação e composição; 

4. Construção de instrumentos musicais. 

5. Jogos de improvisação. 
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6. Criação de arranjos, acompanhamentos, interpretação de músicas de 

culturas populares brasileiras e do patrimônio musical construído pela 

humanidade, pelos diferentes povos e culturas. 

7. Criação e interpretação de letras de canções. 

8. Notação e o registro musical. 

Teatro 

A experiência do teatro na escola possibilita ao estudante desenvolver a 

capacidade de comunicação e expressão, auxilia na leitura, interpretação, produção 

de textos, amplia sua percepção corporal e capacidade de fazer leituras das 

expressões, gestos e movimentos dos outros.  

Dança 

Nosso objetivo é ampliar repertório de movimentos por meio de pesquisa seja 

de movimentos externos ou mesmo de seus próprios, criados em atividades de 

improvisação ou vivenciados e adaptados para EJA, além de conexões com as 

outras linguagens artísticas. Sugestões de atividades: 

1. Realizar exercícios de expressão corporal para maior conhecimento das 

partes do corpo, isoladas ou em conexão com o todo, articulações, 

músculos e capacidades de movimento, individuais e em duplas. 

2. Descobrir e explorar movimentos, a partir das 3 ações corporais básicas 

(flexionar/estender, levantar/abaixar, circular ou girar). 

3. Explorar as 8 ações básicas de esforço (deslizar, flutuar ou voar, retorcer, 

pressionar, sacudir, tocar, cortar, golpear). 

4. Experimentar diversas maneiras de respirar e relaxar. 

5. Perceber a voz e o silêncio do corpo (o meu corpo e o corpo do outro); 

6. Realizar deslocamentos (caminhar, correr, engatinhar, rastejar, rolar, girar, 

mudar de apoio, saltos, giros, paradas etc.). 

7. Experimentação e pesquisa das diversas formas de locomoção, 

deslocamento e orientação no espaço (caminhos, direções e planos). 

8. Pesquisar diferentes danças tradicionais brasileiras e de outros países do 

mundo, buscando compreender a origem dos movimentos, sua relação 

com a música e com as sociedades. 
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9. Propor exercícios de improvisação a partir de temas geradores, como por 

exemplo, movimentos de pessoas da família, de determinadas profissões, 

músicas, pinturas, esculturas, personagens de filmes e peças teatrais, ou 

mesmo dos fatores do movimento (peso, espaço, tempo, fluência). 

10. Construir sequências coreográficas a partir de junção de movimentos 

obtidos em exercícios de improvisação e de pesquisas de movimentos. 

11. Realizar apresentações de dança criadas a partir de exercícios de criação 

coletiva. 

4.4.4.3. EDUCAÇÃO FÍSICA E MOVIMENTOS 

A Educação Física para as turmas de Jovens e Adultos, norteada pela 

educação como direito e pela legislação vigente, tem a responsabilidade ética de 

socializar conhecimentos sobre o movimentar-se humano. Entendemos ainda que 

essa é uma condição para que Jovem e o Adulto estudante possa, ao final de seu 

ciclo de ensino, movimentar-se de forma autônoma e consciente em sua cultura e na 

interação com outras culturas. 

Para tanto, é preciso construir práticas pedagógicas que agreguem valores ao 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando a reflexão a respeito de 

temáticas significativas para estes estudantes, que envolvam questões da cultura, da 

região, da cidade onde moram. 

A ênfase é na socialização de conhecimento sobre o movimentar-se e não 

apenas no movimentar-se em si. Em outras palavras, o aluno do EJA, além de 

brincar, jogar, dançar nas aulas de educação física, também deve refletir sobre esse 

movimentar-se para aprender a:  

1. Se preparar para movimentar-se – para trabalhar, realizar atividades do 

cotidiano como fazer compras, arrumar a casa, praticar diversas atividades 

com finalidade de lazer e recreação etc. 

2. Elaborar programas de atividade que favoreçam o desenvolvimento de 

suas potencialidades para o movimentar-se – programas para emagrecer, 

para ficar em forma, para ficar mais resistentes etc.; 

3. Realizar, com melhor desempenho, os movimentos necessários à sua 

participação em atividades culturais como danças, brincadeiras, jogos e 
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atividades do dia a dia – movimento é aprendido e uma vez aprendido, 

pode ser aperfeiçoado; 

4. Reconhecer e respeitar as potencialidades e limitações motórias dos 

outros e as suas próprias; 

5. Intervir politicamente para que os espaços públicos da cidade, bem como 

das residências e de trabalho, favoreçam a boa movimentação das 

pessoas, com a construção de rampas, calçadas adequadas, ciclovias, 

pistas para caminhadas etc.; 

Entendemos que o aluno de EJA, nas aulas de Educação Física, tem o direito 

de se apropriar, dentre outros, de conhecimentos e valores sobre a: 

1. Relação entre a estrutura do organismo e a realização de movimentos: o 

corpo possui ossos, músculos e um sistema nervoso que possibilitam a 

realização de uma infinidade de movimentos – andar, correr, saltar, pegar, 

rebater; 

2. Percepção de que os movimentos expressos nas manifestações culturais 

(jogos, danças, brincadeiras, trabalhos etc.) são aprendidos e não naturais; 

3. Intencionalidade e a significação dos movimentos, uma vez que eles são 

voluntários, ainda que, muitas vezes, automatizados; 

4. Possibilidade de expressar ideias e sentimentos, de comunicar-se por meio 

de movimentos; 

5. Capacidade de aprender novos movimentos e diversificar os que já possui 

e, com isso, aumentar as possibilidades de inserção em grupos sociais e 

evitar o isolamento por não ter aprendido determinada habilidade motora; 

6. Potencialidade e as limitações do organismo para a realização de 

atividades físicas relacionadas ao trabalho, lazer e outros afazeres; 

7. Influência direta do meio físico e social– do lugar onde vive e das pessoas 

com quem se relaciona – sobre as capacidades para realizar os mais 

diversos movimentos, com os mais variados fins. Pode-se dizer que o 

sujeito sofre influência da cultura em que está inserido; 

8.  Influência dos movimentos realizados pelo sujeito no meio físico e social 

no qual está inserido; 

9. Transformação do meio ou adaptação a ele, por meio da otimização das 

possibilidades de realizar movimentos; 
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10. Possibilidade de que as capacidades motórias ampliem as alternativas de 

movimentação nas mais diversas situações. 

Sobre a seleção de conteúdos nessa proposta – uma decisão curricular  

A seleção de conteúdos da área está atrelada às decisões coletivas dos 

educadores sobre os valores e referenciais teóricos que nortearão a prática 

pedagógica da escola. Implica, assim, uma tomada de decisão política sobre que 

aluno se quer formar, que tipo de sociedade se quer construir.  

Por isso, nesta proposta a seleção de conteúdos é orientada pelo 

reconhecimento do aluno como sujeito e de sua cultura, suas necessidades, saberes 

e sentidos como principais referências. Nesse sentido, é essencial também realizar 

uma investigação diagnóstica a respeito da visão dos diferentes atores de cada 

comunidade escolar sobre a realidade da escola, considerando: 

1. O significado de jovem e adulto nos dias de hoje e suas perspectivas diante 

da escola pública; 

2. O contexto em que a escola pública atua para atender sua população; 

3. A participação e a contribuição da comunidade local para o processo de 

ensino e aprendizagem do aluno. 

Os conteúdos podem ser organizados a partir da noção de movimento 

humano em torno dos seguintes blocos: 

1. Estrutura e potencialidades - aspectos musculoesqueléticos; fisiológico; 

biomecânico e neuromuscular. 

2. Capacidades, possibilidades e habilidades - relacionadas à locomoção 

(com e sem implementos) e a não locomoção. Dizem respeito a: força e 

resistência muscular, flexibilidade, velocidade, potência, equilíbrio, 

agilidade, tempo de reação e coordenação; e às habilidades motórias. 

3. Relação com o meio ambiente - referente à necessidade de controle, 

interação, comunicação e expressão, transformação, integração e 

adaptação ao meio em que vivem, em sua dimensão física e social. 
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Ressaltamos que, além de agregarem valores éticos, estéticos e políticos, 

esses blocos de conteúdos são ancorados na cultura em que os sujeitos vivem e são 

passíveis de ressignificação.  

Sugerimos que a partir desse parâmetro, cada escola selecione os conteúdos 

mais adequados aos seus educandos com base na realidade local. 

Definimos, assim, em linhas gerais, os seguintes objetivos de 

aprendizagem: 

1. Ter consciência de que os movimentos são aprendidos e em boa parte 

determinados pela cultura da qual se faz parte e pelas relações de poder 

que se estabelecem nessa cultura: ―todo mundo é capaz de aprender, a 

cultura favorece determinadas aprendizagens e o sujeito/aluno pode criar 

suas próprias condições de aprendizagem nessa cultura‖. 

2. Compreender que todos são estruturados para realizar os mais diversos 

movimentos e com as mais diversas intensidades, nos mais diversos 

lugares, sob as mais diversas condições e com diferentes finalidades. 

Nesse sentido, as capacidades para movimentar-se são tão importantes 

como seu desenvolvimento. Da mesma forma, é fundamental ampliar o 

repertório motório, refinar os movimentos aprendidos e desenvolver as 

capacidades para que isso se torne possível. 

3. Saber preparar-se para uma boa movimentação, atentando para as 

diferentes relações que podem ser estabelecidas entre movimentar-se e, 

por exemplo, espaço físico e social; uso de roupas e calçados; 

alimentação; descanso; uso de drogas; uso de novas tecnologias; poluição; 

prevenção; sono; cãibra; obesidade; fumo; sedentarismo; envelhecimento; 

saúde; termo regulação, dentre outros aspectos tão relevantes quanto 

esses mencionados.  

Com base nessas reflexões, sugerimos atividades que tenham como 

referência o jovem e o adulto em movimento na cidade – para trabalhar, estudar, se 

divertir, interagir em diferentes grupos sociais (times, grupos religiosos, grupos 

familiares, grupos de trabalho). Sendo a cidade o lugar de participação do sujeito, por 

excelência, a Educação Física deve ajudar a preparar o aluno para que ele se 

movimente com melhor qualidade, realize intervenções e crie novas possibilidades. 
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É importante destacar que a realização dessa proposta pressupõe um 

levantamento de características da cidade para problematizá-las nas aulas. 

Atualmente não existem aulas de Educação Física na grade curricular da EJA 

em Carapicuíba. 

Nós, assessores, defendemos que ela seja incluída e sugerimos que a rede 

discuta esta ideia e, caso aprovada, a melhor forma para incluir essas aulas na grade 

será durante o horário noturno, antes do início das aulas, aos sábados, etc. 
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http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/segundosegmento/vol3_ciencias.pdf
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Educação Infantil: disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf> 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf> 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf> 

Publicações disponíveis em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12579%3Aeduca

cao-infantil&Itemid=859> acessado em 05/08/2014. 

Diretrizes Curriculares Nacionais: 

Educação Básica: 

Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010 - Fixa Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

EJA:  

Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992:diretrizes-para-

a-educacao-basica> 

Educação Infantil:  

Resolução CEB nº 1, de 7 de abril de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. 

Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. 

Parecer CNE/CEB nº 17/2012, aprovado em 6 de junho de 2012 - Orientações sobre a 

organização e o funcionamento da Educação Infantil, inclusive sobre a formação 

docente, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. 
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Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10

1&Itemid=> 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12579%3Aeducacao-

infantil&Itemid=859 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) 

Educação Especial: Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009  

Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial 

Educação Indígena: Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012 - Define 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação 

Básica. 

Relações Étnico-raciais:Resolução CNE/CP n.º 1, de 17 de junho de 2004. Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12988:p

pareceres-e-resolucoes-sobre-educacao-das-relacoes-etnico-

raciais&catid=323:orgaos-vinculados> acessado em 05/05/2014. 

Estatuto da Criança e do Adolescente .Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid

=809  > acessado em 31/12/2012. 

Prefeitura do Município de Carapicuíba. Disponível em 

<http://www.carapicuiba.sp.gov.br/> acessado em 31/01/2012.  

Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba. Disponível em 

<http://www.carapicuiba.sp.gov.br/index.php/educacao> acessado em 31/12/2012. 
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ANEXOS  

I. PASSOS BÁSICOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR, SEGUNDO SANTOMÉ (1998): 

1. Definir o problema (interrogação, tópico, questão). 

2. Determinar os conhecimentos necessários, inclusive as disciplinas 

representativas e com necessidade de consulta, bem como os modelos mais 

relevantes, tradições e bibliografia. 

3. Desenvolver um marco integrador e as questões a serem pesquisadas.  

4. Especificar os estudos ou pesquisas concretas que devem ser empreendidos. 

5. Reunir todos os conhecimentos atuais e buscar nova informação. 

6. Resolver os conflitos entre as diferentes disciplinas implicadas, tratando de 

trabalhar com um vocabulário comum e em equipe. 

7. Construir e manter a comunicação através de técnicas integradoras (encontros 

e intercâmbios, interações frequentes) 

8. Comparar todas as contribuições e avaliar sua adequação. 

9. Averiguar relevância e adaptabilidade. 

10. Integrar os dados obtidos individualmente para determinar um modelo 

coerente e relevante. 

11. Ratificar ou não a solução ou resposta oferecida. 

12. Decidir sobre o futuro da tarefa, bem como sobre a equipe de trabalho. 
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II. ESTUDO DO MEIO 

É gratificante e significativo, para o professor e para os seus educandos, 

trabalhos que envolvam saídas da sala de aula ou mesmo da escola e visitar uma 

exposição em um museu, visitar um fábrica, fazer uma pesquisa no bairro, conhecer 

cidades históricas, etc. Esses momentos são geralmente lúdicos e representam 

oportunidades especiais para todos se colocarem diante de situações didáticas 

diferentes, que envolvam trabalhos especiais de acesso a outros tipos de informações 

e outros tratamentos metodológicos de pesquisa. 

Tanto nas visitas, nos passeios, nas excursões, nas viagens, ou mesmo nos 

estudos da organização do espaço interno à sala de aula ou à escola, quando o 

professor quer caracterizar estas atividades como estudo do meio, é necessário que 

considere uma metodologia específica de trabalho, que envolve o contato direto com 

fontes de informação documental, encontradas em contextos cotidianos da vida social 

ou natural, que requerem tratamentos muito próximos ao que se denomina pesquisa 

científica e lidar com diferentes linguagens. 

O Estudo do Meio não se relaciona à simples obtenção de informações fora da 

sala de aula ou a simples constatação de conhecimentos já elaborados, encontrados 

em livros didáticos, enciclopédias ou jornais, que se pode verificar in loco na paisagem 

humana ou geográfica. Não se realiza um estudo do meio para se verificar que as 

casas construídas no início do século, seguem uma série de características 

relacionadas ao estilo neoclássico. E não se visita uma fábrica para simplesmente 

verificar, por exemplo, que existe uma divisão de trabalho entre os operários. 

O Estudo do Meio envolve uma metodologia de pesquisa e de organização de 

novos saberes37 que requer atividades anteriores à visita, levantamento de questões a 

serem investigadas, seleção de informações, observações em campo, comparações 

entre os dados levantados e os conhecimentos já organizados por outros 

pesquisadores, interpretação e análise, enfim, organização de dados e conclusões. 

Em um estudo do meio, o estudante não se depara com a composição dos 

conteúdos históricos em forma de enunciados ou já classificados a partir de 

conceituações. Ao contrário, é uma atividade didática que permite que os educandos 

                                                 
37 Procedimentos para Estudos do Meio. Plano Gestão do CEFAM-Butantã (1995 a 2003) 
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estabeleçam relações ativas e interpretativas, relacionadas diretamente com a 

produção de novos conhecimentos, envolvendo pesquisas com documentos 

localizados em contextos vivos e dinâmicos da realidade. Nesse sentido, os 

educandos se deparam com o todo cultural, o presente e o passado, a parte e o todo, 

o particular e o geral, a diversidade e as generalizações, as contradições e o que se 

pode estabelecer de comum no diferente. Ou seja, a partir dos indícios da arquitetura 

de uma, duas, três casas, ele pode construir seus próprios enunciados para 

caracterizar o estilo de habitação da época. Dos ornamentos observados nas igrejas e 

nos detalhes das obras de arte, ele pode remodelar e conferir os conhecimentos que 

já domina sobre o assunto, aceitando variações em vez de manifestações genéricas. 

E, conversando com os moradores que vivem e preservam os patrimônios históricos, 

pode incorporar, ao que já sabe, um conjunto novo de representações que ao serem 

ressignificados, possibilitam soluções diversas. 

No caso do estudo do meio, uma paisagem histórica é um cenário composto 

por fragmentos, suscitadores de lembranças e problemáticas, que sensibiliza os 

estudantes sobre a participação dos antigos e modernos atores da História, 

acrescentando-lhes vivências e concretude para a sua imaginação. 

É no local, conhecendo pessoalmente casas, ruas, obras de arte, campos 

cultivados, aglomerações urbanas, conversando com os moradores das cidades ou do 

campo, que os educandos se sensibilizam, também, para as fontes de pesquisa 

histórica, isto é, para os ―materiais‖ sobre os quais os especialistas se debruçam para 

interpretar como teria sido a vida em outros tempos, como se dão as relações entre os 

homens na sociedade de hoje ou como são organizados os espaços urbanos ou 

rurais. O estudo do meio é, então, um recurso pedagógico privilegiado, já que 

possibilita aos estudantes construírem progressivamente, o olhar indagador sobre o 

mundo de que faz parte. 

É fundamental para o estudante que está começando a ler o mundo na 

perspectiva do ser humano conhecer a diversidade de ambientes, habitações, modos 

de vida, estilos de arte ou as formas de organização de trabalho, para compreender de 

modo mais crítico a sua própria época e o espaço em seu entorno. É por meio da 

leitura das materialidades e dos discursos, do seu tempo e de outros tempos, que o 

aluno aprende a ampliar sua visão de mundo, tomando consciência de que a sua 

inserção em uma época específica não é a única possível. Em um estudo do meio, o 
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ensino de História alcança a vida e ao se apropriar desse conhecimento, o aluno 

desenvolve competências para construir propostas e soluções para problemas de 

diferentes naturezas que se defronta na realidade. 

Compreender as relações entre os homens significa compreendê-las não como 

universais e genéricas, mas como específicas de uma determinada época, envoltas 

em um contexto. No contato com a fonte de interpretação, através do estudo do meio, 

podem ser criadas oportunidades para os educandos confrontarem o que imaginavam 

ou sabiam com o que a realidade apresenta como materialidade, vida, com suas 

contradições dinâmicas. Nesse sentido, o que se observa provoca conflitos 

fundamentais, que instigam os educandos a compreenderem a diversidade de 

interpretações sobre uma mesma realidade e a organizarem as suas próprias 

conclusões como mais algumas possíveis. 

O estudo do meio, como recurso didático, favorece uma participação ativa da 

criança na elaboração de conhecimentos, compreendido como uma atividade 

construtiva que depende, ao mesmo tempo, da interpretação, da seleção e das formas 

de estabelecer relações entre informações. Favorece, por outro lado, a explicitação de 

que o conhecimento é uma organização específica de informações, sustentado tanto 

na materialidade da vida concreta como a partir de teorias organizadas sobre ela. 

Favorece, também, a compreensão de que os documentos e as realidades não falam 

por si mesmos; que para lê-los é necessário formular perguntas, fazer recortes 

temáticos, relacioná-los a outros documentos, a outras informações e a outras 

realidades. Favorece, ainda, a compreensão de que o conhecimento organizado faz 

parte da produção de um pesquisador ou de um grupo de pesquisadores, a partir de 

informações e de ideias de muitos outros estudiosos, e que é criado num tempo 

específico, a partir de perguntas escolhidas e formuladas ao longo de um processo.  

A seguir, são apresentadas algumas sugestões de metodologias de trabalho na 

organização de estudos do meio que podem ser recriadas pelo professor: 

1. Criar atividades, anteriores à saída, que envolvam levantamento de 

hipóteses e de expectativas prévias; 

2. Criar atividades de pesquisa, destacando diferentes abordagens, 

interpretações e autores (reportagens, jornais, enciclopédias, livros 

especializados, filmes) sobre o local a ser visitado. Existem propostas de 
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estudo do meio que sugerem que as pesquisas sejam desenvolvidas após o 

estudo de campo. Nesse caso, o professor pode experimentar e avaliar 

diferentes alternativas metodológicas; 

3. Integrar várias disciplinas, se possível, permitindo investigações mais 

conjunturais dos locais a serem visitados que incluam, por exemplo, 

pesquisas geográficas, históricas, biológicas, ambientais, urbanísticas, 

literárias, hábitos e costumes, estilos artísticos, culinária, etc.; 

4. Solicitar, antes de realizar a atividade, que os educandos organizem em 

forma de textos ou desenhos, mesmo sendo o professor aquele que registra 

as informações que já dominam, para que subsidiem as hipóteses e as 

indagações que serão realizadas no local; 

5. Conseguir se possível, um ou mais especialista para conversar com os 

educandos sobre o que irão encontrar na visita, ou sobre o tema estudado. 

Como no caso da pesquisa, a conversa com o especialista pode ser 

posterior ao estudo de campo; 

6. Visitar o local com antecedência, para que possa ser também, um 

informante e um guia ao longo dos trabalhos; 

7. Organizar, junto com os educandos, um roteiro de pesquisa, um mapa do 

local e uma divisão de tarefas; 

8. Conseguir, com antecedência ou posteriormente, para estudo na classe, 

mapas de várias épocas sobre o local, para análise da transformação da 

paisagem e da ocupação humana; 

9. Conversar com os educandos, antes da excursão, sobre condutas 

necessárias no local, como, por exemplo, interferências prejudiciais aos 

patrimônios ambientais, históricos, artísticos ou arqueológicos.  

Essas atividades podem se tornar mais ricas à medida que não são utilizadas 

apenas como um modo de aproximar a teoria escolar da observação direta. O 

conhecimento está sempre embasado em teorias que orientam o olhar do observador. 

Para se estar aberto a um número maior de informações é importante ter acesso a 

diferentes dados e conhecer várias teorias para interpretar os fenômenos de modo 

cada vez mais complexo. 

Um dos aspectos mais ricos nessas atividades é quando os estudantes têm a 

oportunidade de conviver e conversar com os habitantes da região, imprimindo em 
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suas lembranças à linguagem local, o vocabulário diferenciado, as experiências, as 

vivências específicas, os costumes, a hospitalidade. 

Essas saídas podem propiciar o desenvolvimento do olhar histórico sobre a 

realidade. Isso não significa apenas observar os dados visíveis. Com o auxílio dos 

habitantes locais e do professor, o aluno pode identificar as características da cultura, 

percebendo o que não é explícito. Olhar um espaço como um objeto investigativo é 

estar sensível ao fato de que ele sintetiza propostas e intervenções sociais, políticas, 

econômicas, culturais, tecnológicas e naturais, de diferentes épocas, num diálogo 

entre os tempos, partindo do presente. É, também desconstruir a visão espontânea do 

local, impregnada de ideias, ideologias, teorias científicas e mitos não conscientes, da 

cultura contemporânea, tendo a oportunidade de reconstruir a interpretação do mundo, 

encarando-o de modo novo. Nesse sentido, até os espaços escolares e familiares 

podem ser escolhidos como objetos de estudo do meio. 

A utilização de outras metodologias de ensino significa, também, construir o 

Currículo ao longo do processo, partindo de vivências do grupo (professor e 

educandos), sem deixar de considerar o conhecimento historicamente constituído. 

Depois de realizada a atividade, é fundamental que o professor encontre 

propostas para que os educandos organizem as informações que obtiveram, 

sistematizando interpretações, teorias, dados, materiais e propostas para problemas 

detectados, atribuindo a esse trabalho uma função social, isto é, conhecimentos que 

possam ser socializados e compartilhados com outras pessoas (livro, jornal, 

exposição, mostra). Assim, além de identificarem significações pessoais para as 

atividades, os educandos podem enxergar a si mesmos como sujeitos participativos e 

compromissados com a História e com as realidades presente e futura. 

Como em outras atividades significativas que são desenvolvidas na escola, o 

professor não pode se esquecer de escrever suas reflexões sobre os procedimentos 

pedagógicos escolhidos, o processo de trabalho e as produções dos estudantes. Os 

relatórios sobre as saídas podem ser socializados com outros professores, 

aprofundando propostas educacionais e consolidando práticas bem-sucedidas. 

Fonte: BRASIL, MEC/SEB. Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/SEB, 1998. 
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III. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ESTUDO DO MEIO38 

 

1º. passo:  Levantamento de material de pesquisa.  

1. Decidir para qual série/idade será elaborada a proposta de trabalho.   

2. Escolher um lugar para realizar com crianças da Educação Infantil ou do 

Ensino Fundamental I, um estudo do meio. Pode ser um parque ou praça nas 

proximidades da escola, as ruas próximas da escola, um parque (Ibirapuera, 

Piqueri, Aclimação, Água Branca, etc.), Zoológico, Jardim Botânico, Horto 

Florestal, ou outro qualquer lugar que o grupo julgue pertinente.      

3. Fazer pesquisas (livros, revistas, jornais, folhetos, internet, etc.). 

4. Visitar o local escolhido para o trabalho, estudar, fotografar, recolher materiais 

(mapas, amostras de solo, folhas, etc.), procurar o setor de Educação 

Ambiental (se houver) para recolher informações. 

5. Colocar no portfólio todo o material e um texto do grupo relatando como foi o 

processo de pesquisa (descobertas, fontes de informação utilizadas, 

participação dos integrantes do grupo, dificuldades, etc.).  

2º. passo: Elaboração da justificativa do Estudo do Meio.  

Na justificativa discutir: 

1. Por que fazer Estudo do meio? Qual a sua importância para a formação das 

crianças? 

2. Dentre tantos lugares possíveis para fazer o Estudo do Meio, por que 

escolheram este local? Ele é próximo da escola? Tem algum significado 

especial para as crianças? Tem coisas interessantes para as crianças verem 

relacionadas à História e à Geografia? Etc.). 

Colocar no portfólio a justificativa e um texto do grupo relatando como foi o 

processo de elaboração desta pesquisa. Deixar uma última folha em branco para 

anotações do professor.     

Como subsídio para fundamentar a justificativa do trabalho consulte:  

                                                 
38Texto elaborado pela profª: Denise Rockenbach Nery, Curso de Pedagogia, Faculdade Maria Montessori de 

Educação e Cultura (FAMEC) 
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BALZAN, Newton César. Estudo do Meio –– in Didática para o ensino de 1o e 2o 

graus – Amélia Domingues de Castro.  

BRASIL, MEC/SEB. Estudo do Meio. In Parâmetros Curriculares Nacionais - 

Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEB, 1998. 

3º. passo: Elaboração dos objetivos específicos deste estudo do meio, destacando 

objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais em Geografia e História. (O 

Estudo do meio pode/deve ser interdisciplinar. Outras disciplinas – Português, 

Ciências, Arte, etc. - são bem vindas [...]. 

1. Consultar os objetivos de ensino de Geografia e História dos PCNs como 

subsídio.  

2. Colocar no portfólio os objetivos e um texto do grupo relatando como foi o 

processo de elaboração desta etapa de trabalho (dificuldades, descobertas, 

etc.).  

3. Deixar uma última folha em branco para anotações da professora.     

4º. passo:  Elaboração detalhada do desenvolvimento do trabalho. 

1. Antes da saída (levantamento de informações em diferentes linguagens, 

orientação para trabalho de campo);  

2. Trabalho dos educandos e professores durante a saída (orientações para 

observação, registro, entrevistas, fotos, etc.); 

3. Trabalho a ser realizado após a saída (sistematização, apresentação utilizando 

diferentes linguagens).  

4. Forma como as crianças serão avaliadas.  

a. Colocar no portfólio o desenvolvimento do texto e a forma de avaliação, bem 

como um texto do grupo relatando como foi o processo de elaboração desta 

etapa de trabalho (dificuldades, descobertas, etc.).  

b. Se propuser a utilização de textos, vídeos, livros ou outros materiais nas 

atividades, explicite-os (qual vídeo, qual texto, qual mapa, etc., se possível 

deixar uma cópia no trabalho). 

c. Deixar uma última folha em branco para anotações do professor.     
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d. Os subsídios para a elaboração desta etapa do trabalho são as discussões 

e textos utilizados durante o curso. É importante que eles sejam 

considerados na elaboração desta etapa do trabalho.  

5º. Passo - Autoavaliação 

Critérios de Avaliação do trabalho:  

1. Seguir todos os passos propostos para a elaboração do Plano nos prazos 

combinados. 

2. Pertinência das reflexões do grupo na entrega de cada etapa do trabalho. 

3. Realização da pesquisa de forma aprofundada.  

4. Apropriação de noções e conceitos desenvolvidos nos textos relativos ao 

estudo do meio e nos textos de Geografia e História (e demais disciplinas que 

tenham integrado o projeto) estudados ao longo do semestre para a 

elaboração dos objetivos, desenvolvimento e avaliação. 

Autoavaliação: ao finalizar o processo de trabalho realizado em grupo, procede-se a 

autoavaliação na qual cada participante se avalia tendo como referencial as avaliações 

realizadas em cada etapa do Projeto.   
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IV. PORTFÓLIO 

O que é um portfólio? 

O portfólio é um instrumento de documentação que surgiu no campo da arte 

em que desenhistas, arquitetos e outros artistas recolhem, selecionam e ordenam 

amostras significativas de sua trajetória profissional. É um documento para que 

diferentes pessoas tenham uma visão global da trajetória do profissional. Na área 

educacional o portfólio tem sido utilizado como forma de registro feito pelo aluno de 

seu percurso de aprendizagem. Desde a Educação Infantil até o Ensino Superior é 

possível que os educandos selecionem e organizem amostras que reflitam sua 

trajetória de aprendizagem, para fins de avaliação.   

O portfólio não é um ―porta folhas‖, ou seja, não é a quantidade de papéis nele 

colocado que dá a dimensão do trabalho do grupo, mas a seleção deste material e sua 

qualidade, o primordial em um portfólio é a reflexão realizada pelo grupo para a 

elaboração do produto final.  

Além da sua produção acadêmica, o aluno é incentivado a acrescentar ao seu 

portfólio o registro de suas reflexões, impressões, relatos do que aprendeu, dúvidas, 

dificuldades etc. É importante que os documentos estejam em ordem cronológica e 

datados e que as diferentes versões de um trabalho estejam presentes, medidas que 

possibilitam ao professor acompanhar e a avaliar continuamente o sentido do 

desenvolvimento do aluno.  

O grupo deve organizar uma pasta de plásticos em que constarão todos os 

passos do trabalho. Ao final de cada passo deixe uma folha em branco para anotações 

da professora. Por meio destas anotações o grupo poderá reelaborar /completar / 

corrigir seu trabalho, se for preciso. Enquanto monta seu portfólio (seleciona, organiza, 

revisa produções) o grupo de educandos está fazendo uma autoavaliação de seu 

processo de conhecimento, suas realizações e mudanças, identificando experiências 

de aprendizagem que lhe tenham sido significativas ou não. 

Fonte: NERY,Denise Rockenbach ―O portfólio na formação de professores.‖ 

Revista Científica da Faculdade Montessori de Educação e Cultura (FAMEC). Ano 

4,  no  4/2005, página 85-90. 
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V. ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS* 

Com base na obra do sociólogo e historiador inglês Paul Thompson ―A voz do 

passado: História Oral‖ ** sugerimos um roteiro básico desde a preparação, a 

realização da entrevista e recomendações após a entrevista que devem ser 

considerados para melhor aproveitamento deste procedimento.   

Antes da realização da entrevista propriamente dita, é preciso que o 

entrevistador: 

1. Levante algumas informações básicas sobre o seu objeto de estudo, por 

meio de leituras ou ―entrevistas exploratórias‖; 

2. Familiarize-se com as práticas e as terminologias presentes no ambiente no 

qual o entrevistado está inserido; 

3. Verifique se as perguntas que formulou são historicamente relevantes e 

adequadas ao contexto do entrevistado; 

4. Preocupe-se com a forma das indagações, optando pelos ―questionários‖ ou 

pela ―conversa livre‖ segundo as circunstâncias; 

5. Organize antecipadamente um roteiro de perguntas, considerando o perfil do 

entrevistado; 

6. Elabore questões simples e diretas, de preferência numa linguagem comum. 

As perguntas indiretas só são úteis quando é necessário realizar indagações 

delicadas e pessoais; 

7. Reflita sobre o equipamento que deseja utilizar na entrevista. O gravador 

pode ser de grande serventia, mas o ideal é não empregá-lo, pois o 

aparelho pode inibir o entrevistado. Caso opte por utilizar o equipamento, 

peça autorização prévia; 

8. Selecione objetos que possam estimular a memória do entrevistado, como 

jornais antigos, guias de rua, ferramentas de trabalho; peças de roupa ou 

velhos panfletos; 

9. Escolha um local adequado para a realização da entrevista. A própria 

residência do entrevistado ou uma volta no bairro podem ser uma ótima 

opção; 

10. Entre em contato com os entrevistados, por meio de correspondências 

(pode ser e- mail), telefonemas ou pessoalmente; 
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Durante a entrevista, o entrevistador deve: 

1. Manter o microfone distante do gravador, caso tenha escolhido utilizá-lo com 

a autorização do entrevistado; 

2. Acomodar o aparelho longe da vista do entrevistado; 

3. Testar o equipamento antes de iniciar a entrevista, como ajustar o microfone 

próximo ao entrevistado, rente a sua roupa ou em volta de seu pescoço; 

verificar se a fita está colocada e o equipamento em pleno funcionamento; 

4. Iniciar a ―conversa‖ explicando a sua pesquisa e a forma como o 

entrevistado poderá ajudá-lo; 

5. Demonstrar interesse pelo entrevistado, deixando-o falar a vontade, mas 

indicando eventualmente alguns gestos de apoio; 

6. Permanecer atento à coerência das perguntas e às contradições; 

7. Evitar contrariar ou discutir com o entrevistado;  

8. Deixar as perguntas mais delicadas para o final da ―conversa‖; 

Após a entrevista, é necessário que o entrevistador: 

1. Permaneça um pouco mais no local onde realizou a ―conversa‖, 

demonstrando simpatia e consideração pelo entrevistado; 

2. Anote o que conseguiu observar sobre o contexto da entrevista, a 

personalidade do entrevistado, fatos que foram relatados antes ou depois da 

gravação e o que não foi dito; 

3. Ouça as gravações, para se certificar sobre o que coletou e o que ainda 

precisa coletar e para que o entrevistado tome ciência; 

4. Averigue se possui informações essenciais, como idade, sexo, residência e 

profissão dos entrevistados e de seus pais; 

5. Quando a entrevista estiver transcrita, é necessário enviá-la ao entrevistado, 

a fim de se certificar de que as anotações foram feitas corretamente. Este 

também é um bom momento para a solicitação da autorização de publicação 

(adendo nosso); 

6. Envie uma carta de agradecimento, na qual exporá novamente os objetivos 

de sua pesquisa e tratará de assuntos de ordem confidencial e autoral. 

* Pesquisa realizada por Nulri Meneses de Souza, bacharel em História (UNIFIEO/SP, 2011).** 

Fonte : THOMPSON, Paul. A voz do passado: História Oral. 3
a
 Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2002. p. 254-278. 
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VI. LEITURA DE IMAGENS- Documentos Visuais* 

Entre os documentos visuais, a fotografia é um dos mais utilizados como 

materiais didáticos, quer pela sua popularização, quer pela quantidade de registros 

disponibilizados atualmente pelas fontes iconográficas (museus, coleções particulares 

etc.). Como documento histórico, a fotografia é uma fonte importante de pesquisa, 

porém é preciso muito cuidado porque como representação do real, muitas vezes 

assume caráter de documentação oficial, isto é, mais do que o escrito, na fotografia 

―se vê‖. Quando se utilizam fotografias para pesquisa historiográfica, devemos 

propiciar a leitura de várias imagens ou uma sequência delas, pois atrás uma câmera 

fotográfica existe um autor com objetivos e visão de mundo pessoal. Por isso, o 

importante é proporcionar leituras e perspectivas diversas. A imagem é o registro de 

um momento apenas, é preciso contextualizá-la.  Além disso, as imagens atraem e 

aparentemente, é mais fácil do que ler documentos escritos. Para evitar 

superficialização e a banalização dessa fonte de pesquisa, sugerimos que explorem:   

 Impressão inicial: provoca sensações e dá ideia de conjunto. 

 Observação: olhar atento e focado, buscando informações no documento.  

 Descrição: leitura detalhada da imagem e, em cada parte, buscando as 

informações que possibilitem apreender a imagem como um todo.  

 Registro: registro da observação, da descrição, além de outros aspectos, apenas 

percebidos ou intuídos, como o olhar, a emoção, os movimentos etc.  

 Interpretação: atribuir significados a partir da leitura do documento e, mais do que 

um único olhar, suscitar dúvidas, buscando argumentos que justifiquem a sua 

leitura. As diferentes perspectivas do olhar dependem da história de vida de cada, 

provocando questionamentos o que propicia a releitura do documento. Nesse 

processo, a busca de novas evidências, indícios antes ao percebidos, contribuindo 

para apurar o olhar.  

* Boris KOSSOY, Fotografia e História. 2ª ed. Cotia/SP: Ateliê, 2001. Disponível em  

<http://navegandonahistoria.blogspot.com/2007_07_01_archive.html>, acessado em 

5/11/07). 

* Madalena FREIRE (org.). Observação, Registro e Reflexão.  3ª. Ed. São Paulo: 

Espaço Pedagógico, 2003. Série Seminários. 
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VII. PESQUISA 

Pesquisar significa analisar, examinar, observar, escavar, indagar e investigar, 

selecionar informações, tomar notas, fazer resumos, preparar sumários, organizar 

bibliografias etc. Esses sinônimos de pesquisar, por sua vez, significam: estudar; 

considerar; aprofundar; perguntar e buscar.  

Para realizar uma pesquisa é preciso levar em conta todos esses aspectos, 

pois não basta copiar um texto produzido pela pesquisa de outro autor. Além de 

examinar o tema/assunto, é necessário perguntar/questionar o documento, aprofundar 

esse questionamento em busca de mais informações e analisar até que ponto as 

informações respondem às questões que originaram suas investigações e refletir 

sobre tais resultados. A pesquisa produz um resultado que pode ser conclusivo ou 

pode suscitar novas questões, mas começa sempre com uma pergunta, a busca de 

respostas ou explicações: a investigação propriamente dita.  

São procedimentos básicos:  

1º. Elaboração do roteiro: definir o tema/problema; selecionar a questão norteadora e 

a possibilidade de respondê-la. 

2º. Coleta de dados: indicar quais as fontes de pesquisa; que tipo de material a ser 

utilizado, tomando os cuidados já indicados quanto ao uso de documentos. 

3º. Leitura e análise do material coletado: resumir os textos; selecionar o que 

interessa à pesquisa; analisar o material em busca de respostas à questão 

inicialmente levantada. 

4º. Elaboração do texto: a partir da leitura e análise dos textos, elaborar seu próprio 

texto, respeitando as fontes de consulta (citando o autor e a obra), levantando 

hipótese e tomando o cuidado de indicar os dados que subsidiam o seu texto. 

5º. Apresentação dos resultados: procurar entre as diversas possibilidades de 

apresentação (teatro, seminário, debate, texto escrito, "workshop" (oficinas de 

trabalho), vídeo, fotografia, etc.) a mais adequada para o seu tipo de trabalho, 

considerando-se o tempo de apresentação, local e material/equipamentos 

disponíveis. 

Fonte: ZENUN, Katsue. MARKUNAS, Mônica. História. Ensino Fundamental. 5ª 

série/6° ano. 3ª reimp. Brasília: CIB, 2007, pág. 35/36. 
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VIII. HEMEROTECA 

Ao longo da escolarização (anos iniciais do ensino Fundamental), os temas se 

ampliam e as mudanças ocorrem com velocidade maior do que a edição de um livro 

didático. Por isso, sugerimos ao professor(a) que comece a organizar um mural de 

notícias já nas séries iniciais para que se habituem com a leitura de jornais, revistas e 

outras mídias impressas.  

O primeiro passo é a formação do leitor e, para tal, introduzir a leitura como 

parte da rotina, diferentes textos, gêneros. Gradativamente, criar o hábito da leitura, 

estimulando as ―rodas de conversa‖, fundamentais para a leitura do mundo. Nesse 

momento, quanto maior a diversificação, mais rico será o processo de formação de 

leitores. 

Nesse sentido, o passo seguinte para ampliação desse processo, é montar 

varais com (artigos, textos) diferentes portadores de textos (jornal, revista, HQ, 

imagens, internet etc.). O aprofundamento se fará na medida em que os diferentes 

portadores vão sendo reconhecidos pela sua especificidade - impressos, digitais, 

iconográficos etc. – é possível organizar os murais de notícias.  

Para a ampliação e aprofundamento sugerimos organização de uma 

HEMEROTECA. Esse material possibilita a articulação como fonte de pesquisa 

documental, a autonomia de pesquisa e da reflexão, propiciando o aprofundamento 

dos temas estudados e a consolidação de conceitos. 

O mural de notícias ou o varal de notícias é o embrião para a hemeroteca. O 

termo vem do grego ―hemera = dia‖ e ―theke = depósito‖, ou seja, ―local onde se 

guardam e colecionam periódicos, diários e revistas‖ 

Após um tempo no mural, o material precisa ser arquivado e, na medida do 

possível, a seleção dos artigos/reportagens, imagens etc., deve ser feita 

coletivamente. Por exemplo, um determinado acontecimento que ocupou as páginas 

de jornal e revistas por mais de uma semana, necessita de uma seleção rigorosa, pois 

não há ―noticias novas‖ com aprofundamento ou com novas perspectivas. O melhor é 

realizar o trabalho de ―arquivamento‖ após o término de um tema ou assunto.  
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Para essa organização, necessita-se de: 

1º. Caixas (de camisa, por exemplo) ou pastas (poliondas ou suspensas, caso 

haja disponibilidade de um arquivo que as comporte) ou ainda, sacos 

plásticos para separar o material por temas. 

2º. Os artigos selecionados devem ser: 

a. Colados em folhas de papel sulfite e dobrados de tal forma que fique um 

pouco menor do que o tamanho do papel sulfite utilizado. (Se possível, 

desenhar o passo a passo) 

b. Identificação:  

I. O nome do jornal 

II. Data de publicação, página e caderno se tiverem.  

III. As fotos devem manter o seu crédito - nome do fotógrafo (a) ou 

agência de imagens a que pertence. 

IV. Se o artigo tiver autoria: sobrenome, nome. Título do artigo. Nome 

do jornal, data da publicação, página e caderno (se tiver). 
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IX. PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Os lugares que contam a história tornam-se marcos da cidade e, estes fazem 

parte da história da cidade, como por exemplo, os monumentos. Os monumentos são 

patrimônio cultural de um povo ou de uma nação, representam o elo entre presente e 

passado, cujos vestígios revelam as histórias de outros tempos, dando sentido de 

continuidade ou de transformações. 

Os monumentos ou o patrimônio histórico são os meios que ligam ao nosso 

passado e, devem fazer sentido no nosso cotidiano. Portanto, a preservação desse 

patrimônio pressupõe um projeto de construção do presente, enquanto memória que 

possibilite diferentes olhares:  

A memória é algo que se distingue do presente, mas que, ao mesmo tempo, 

o compõe. Assim como a memória, também o passado é entendido dentro 

do pensamento ocidental como um âmbito temporal distinto do presente. A 

memória é um dos caminhos para o conhecimento do passado, ela tem 

várias funções: toda nossa consciência do passado está fundada na 

memória; através das lembranças recuperamos acontecimentos anteriores, 

distinguimos o ontem de hoje e confirmamos que já vivemos um passado. 

Esta confirmação, por sua vez, nos confere um sentido de identidade, pois 

saber o que fomos, confirma o que somos. Ao conhecer o passado nos 

ligamos aos homens que viveram antes de nós, construindo uma noção de 

continuidade. 

(Fonte: Patrícia Mariuzzo.A construção histórica do patrimônio público. 

Disponível em http://www.comciencia.br/reportagens/memoria/creditos.shtml 

Acessado em 10/11/07). 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional (IPHAN) considera como 

patrimônio cultural, além dos imóveis oficiais isolados, igrejas ou palácios, os imóveis 

particulares, trechos urbanos e até ambientes naturais de importância paisagística, 

passando por imagens, mobiliário, utensílios e outros bens móveis. Portanto, são 

considerados patrimônios culturais, os bens materiais e imateriais. ‗ 

O Patrimônio Cultural Imaterial para a UNESCO - Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura são práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas, os instrumentos, objetos, artefatos e os 

lugares, comunidades e grupos aos quais estes legados estão relacionados, além de 

pessoas que se reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural: 
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é transmitido de geração em geração, recriado constantemente pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 

natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 

cultural e à criatividade humana.  

O Patrimônio Material é composto por um conjunto de bens culturais 

arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes e das artes aplicadas. 

Protegidos pelo IPHAN e classificadas com base em legislações específicas estão 

divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e 

paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticas, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos.  

(Disponível em 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIpha

n  acessado em 10/11/07). 


