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PREFÁCIO
José Tadeu Jorge
Secretário Municipal de Educação
Pode‐se afirmar que o assunto não é novo. A construção das diretrizes curriculares
para o ensino fundamental é demanda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
que data de 1996, reforçada por manifestações do Conselho Nacional de Educação e
deliberações da Conferência Nacional de Educação. Ao longo desse tempo, não foram
poucas as vezes em que o tema foi considerado prioritário e o debate foi iniciado. Em
igual número de oportunidades o trabalho ficou pelo caminho.
Reveste‐se de grande significado e importância, face ao histórico existente, a
edição deste documento. Ao expressar os conceitos e fundamentos que emanam da nossa
rede, estabelece objetivos comuns parametrizados pela qualidade da educação,
orientando a elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos consistentes e adequados à
realidade das nossas escolas.
Só o trabalho coletivo e o espírito de equipe poderiam produzir resultado tão
expressivo. A sistemática de elaboração das diretrizes pautou‐se pela oferta de vários
mecanismos de participação e fomentou intensamente a reflexão e o debate, buscando
sempre a análise da opinião e do contraditório, da discordância e do convencimento, da
teoria e da prática, do questionamento e da aceitação, mas, sempre, do reconhecimento e
do respeito.
Procedimentos dessa natureza são complexos e difíceis. E o produto resultante é,
certamente, obra de inúmeros autores. Entretanto, as atividades de coordenação são
vitais para chegar‐se a bom termo. Se é justo o agradecimento institucional a todos
aqueles que participaram do processo, é obrigatório o reconhecimento do capital papel
desempenhado pela Assessoria de Currículos do Departamento Pedagógico.
Eis, assim, as “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: um Processo Contínuo de
Reflexão e Ação”.
Não se trata de missão cumprida. Concluiu‐se uma etapa. Consolidou‐se um
processo. Estabeleceu‐se mecanismos de construção coletiva. Alicerçou‐se o futuro. O
horizonte da qualidade da educação da rede municipal de Campinas nos espera. Vamos.

José Tadeu Jorge
Secretário Municipal de Educação
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ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
O presente documento, intitulado “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para
o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: um processo contínuo
de reflexão e ação”, realiza o propósito de estabelecer objetivos comuns básicos para toda
a Rede Municipal de Ensino como caminho para a melhoria da qualidade social da
educação.
O documento expressa, nas diretrizes, as concepções de educação, ensino,
aprendizagem, conhecimento, saberes e avaliação, abordando ainda as questões
específicas de etnia, educação especial, ambiental, educação de jovens e adultos,
sexualidade, tecnologias educacionais, educação e trabalho, dentre outras que traduzem a
educação que se pretende na rede como um todo. Esses fundamentos devem subsidiar as
unidades escolares na elaboração de seus Projetos Políticos Pedagógicos, consolidando
sua unidade por meio de tais conceitos, reforçando a cultura do respeito às singularidades
de cada realidade regional, população de alunos, e dos indivíduos.
A principal característica desse projeto, no qual estão incluídas as diretrizes, é a
sua construção coletiva pautada na reflexão e no debate para a produção de
conhecimento, um processo que se expressou na participação ativa de todos que se
envolveram na escrita de propostas e nos encaminhamentos que construíram o texto que
se apresenta. O coletivo a que nos referimos se constitui pelos sujeitos da prática
pedagógica que fazem, do trabalho na escola, a sua voz, a sua paixão, a sua escrita, o seu
projeto pedagógico pessoal, sua crença e verdade. Professores e Especialistas da Rede
Municipal de Campinas são os co‐autores desse trabalho, iniciado e lançado ao
campo da reflexão contínua, que se manteve atenta às diversas questões que foram
surgindo e ganhando forma na produção das diretrizes.
O documento nasceu, em sua versão preliminar, do trabalho dos Grupos de
Formação e da equipe de Coordenadores Pedagógicos durante o ano de 2009. Em
fevereiro de 2010, foi disponibilizado, via e‐mail e no sistema Integre, às unidades
educacionais para conhecimento, análise crítica, sugestões e contribuições. Iniciou‐se,
assim, o processo de participação coletiva num crescente que se mostrou cada vez mais
intenso a partir dos seminários de socialização e de novas contribuições. O texto assumiu
a dinâmica da construção processual se refazendo a cada nova contribuição, a cada
reajuste, a cada correção, num movimento qualificativo constante de ir e vir.
Essa primeira etapa culminou, no final de agosto de 2010, num texto estruturado
para ser apresentado no “I Seminário Curricular – 2010”, ocorrido no período de 7 e 14 de
agosto.
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Promoveu‐se, assim, o encontro de educadores por áreas do conhecimento e
componentes curriculares nos períodos de manhã e tarde. O documento foi intensamente
discutido e, num amadurecimento que se mostrava visível em todos nós, as contribuições
se avolumaram, começando a dar à segunda versão formas de versão final. Após o I
Seminário, as contribuições continuaram a ser encaminhadas pelas escolas, analisadas e
incorporadas ao texto até 20 de outubro, quando o documento foi reorganizado e enviado
via e‐mail para toda a Rede. Em 29 de outubro, as escolas são chamadas a discutir a
segunda versão do documento através de uma teleconferência, realizada pela SME,
destacando seu conteúdo e sua importância.
Após discussão nas unidades, representantes foram por elas escolhidos –
professores e gestores – para encaminhar novas contribuições e socializá‐las no “II
Segundo Seminário Curricular‐ 2010”, no período de 8 a 22 de novembro. No processo de
consolidação da segunda versão das Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais em seu processo
contínuo de reflexão e ação, no II Seminário, da mesma forma que no primeiro, as
contribuições ultrapassaram o tempo e o espaço dos seminários e continuaram chegando
das escolas, com uma visível determinação e consciência dos sujeitos autores e co‐autores
dos textos.
Mais que a construção coletiva das Diretrizes da Educação Básica na rede, esse
trabalho desvelou a mudança acontecendo. O encontro, a troca, a oportunidade de
opinar, de trazer a própria prática pedagógica para o debate, de se expor, de se impor, de
mudar de ideia, de ouvir o outro, de refletir, ver sua sugestão acatada, seu texto
absorvido, seu parágrafo escrito, presente...
Construir as Diretrizes se tornou nosso lugar de encontro, o motivo do trabalho,
feito com a vontade de acreditar na educação pensada a partir da práxis pedagógica e do
diálogo.
O projeto que gerou a ação retratada no presente documento prevê várias etapas em sua
operacionalização. Nesta cumpriu‐se a construção dos objetivos gerais dos ciclos e
objetivos específicos por área de conhecimento e componente curricular para os anos
finais.
O compromisso para a próxima etapa, prevista para 2011, é promover um
movimento contínuo de discussões quanto aos objetivos estabelecidos no documento, às
estratégias de sua implementação, à sistematização dos objetivos dos anos iniciais – ciclos
I e II, bem como às questões relacionadas aos conteúdos e avaliação.
Em 2012, pretende‐se promover a discussão para o aprofundamento das questões
relacionadas às metodologias, à didática e às estratégias empregadas no processo ensino
e aprendizagem. A partir de então, a definição das Diretrizes Curriculares terá cumprido a
desafiadora tarefa da construção coletiva, participativa e dinâmica no processo dialético,
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que reconhece as contradições e se apropria delas como mola propulsora das mudanças e
das transformações sociais.
Apresentamos o documento “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: um processo contínuo
de reflexão e ação” que, nesta etapa, compreende:
Na Introdução apresenta‐se o resgate histórico da educação. Na PARTE I discutem‐
se as questões relativas às concepções de Currículo, escola, ensino e aprendizagem, seus
princípios, objetivos e conteúdos. Na PARTE II apresentam‐se pressupostos quanto à
organização em ciclos. Na PARTE III abordam‐se as relações quanto a avaliação e descrição
de saberes, avaliação institucional participativa, avaliação de aprendizagem, avaliação
diagnóstica e descrição de saberes. Nas PARTES IV, V e VI, apontam‐se as temáticas da
diversidade étnico‐racial, sexualidade humana e educação ambiental, que se inserem nas
práticas pedagógicas, articulando‐se com as áreas de conhecimento.
A PARTE VII destaca em que medida a formação constitui elemento fundamental
no processo de desenvolvimento curricular. Na PARTE VIII, afirma‐se a importância da
aquisição de novas linguagens midiáticas dentro do cenário da informação e comunicação.
A PARTE IX sinaliza atividades realizadas no contra turno do aluno através do
Programa mais Educação, Programa Arte e Movimento, e ERET – Educação, Relações
Econômicas e Tecnologias, que integram e ampliam o currículo escolar.
Na PARTE X, destacam‐se os componentes curriculares e seus objetivos para cada
ciclo e ano do ciclo em áreas de conhecimento: Áreas de Linguagens, de Ciências Naturais
e de Ciências Humanas. Na PARTE XI estabelecem‐se os objetivos específicos para a
Educação de Jovens e Adultos‐EJA, anos finais, bem como os objetivos de ensino de cada
componente curricular.
Na PARTE XII, qualificam‐se as diretrizes da Educação Especial no processo ensino e
aprendizagem. Finalmente, na PARTE XIII, indicam‐se as referências bibliográficas.
Como Coordenador Pedagógico da SME e atual Assessor Técnico de Currículo e
Pesquisa Educacional do Departamento Pedagógico, estar à frente desse trabalho é um
grande desafio acompanhado de muita satisfação. Vivenciar com as pessoas um processo
de elaboração e discussão ajuda‐nos a definir melhor as nossas próprias convicções;
portanto, meus sinceros agradecimentos ao diretor do Departamento Pedagógico, aos
professores formadores, aos coordenadores pedagógicos e a todos os educadores que
trilharam este caminho conosco.

Heliton Leite Godoy
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INTRODUÇÃO
Desde a década de 1980, os educadores das escolas municipais de Campinas vêm
demandando a definição de diretrizes curriculares que contribuam para o fortalecimento
da identidade de nossa rede de ensino. Respondendo a estes anseios e também aos
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preceitos da legislação nacional que orientam os municípios e estados a definirem seus
currículos, o Departamento Pedagógico/Secretaria Municipal de Educação (DEPE/SME) de
Campinas, entre os anos de 2009 e 2010 desencadeou um conjunto de ações visando à
produção do Documento ora apresentado. Em fevereiro de 2009, foram organizados
grupos de trabalho com professores dos diferentes componentes curriculares dos anos
finais do ensino fundamental, que receberam a tarefa de redigir uma proposta preliminar
de Objetivos de Ensino nas várias áreas de conhecimento. Tal proposta seria apreciada,
posteriormente, pelo conjunto maior dos professores, nas escolas. Alguns desses grupos
se consolidaram e formularam os objetivos a partir das experiências docentes e aliadas às
reflexões originárias dos debates que vêm ocorrendo no campo teórico dos componentes
curriculares em questão. Outros grupos não tiveram número significativo de participantes
e, portanto,não se sentiram representativos para a redação da proposta. Neste caso, os
Professores Formadores, que os coordenam junto ao CEFORTEPE – Centro de Formação,
Tecnologia e Pesquisa – foram responsáveis pela produção do texto. No mesmo período,
com o objetivo de construir a introdução e a parte geral do documento, um grupo de
Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental iniciou o resgate dos documentos
relacionados às questões curriculares que vêm circulando na Rede Municipal de Ensino
nos últimos anos, assim como das orientações da legislação nacional sobre o tema.
Em fevereiro de 2010, o documento intitulado Organização Curricular para a
Educação Básica: um processo contínuo de reflexão e ação/Ensino Fundamental, fruto
desse trabalho coletivo, foi enviado às escolas para que os professores e gestores
apresentassem sugestões de alteração. Entre fevereiro e setembro do mesmo ano, as
escolas enviaram suas considerações à Assessoria de Currículo e as apresentaram no I
Seminário Curricular, realizado nos dias 7 e 14 de agosto de 2010.
A segunda versão do documento, agora intitulado Diretrizes Curriculares para a
Educação Básica – Ensino Fundamental e EJA Anos Finais: um processo contínuo de
reflexão e ação incorpora grande parte das observações e sugestões encaminhadas pelas
escolas e deve agora ser novamente estudada por todos. Além disso, todas as
contribuições serão disponibilizadas em mídia digital para acesso de todos os
profissionais.
Uma importante observação faz‐se necessária: ainda que o documento trate da
Educação Básica – Ensino Fundamental e EJA Anos Finais, ele não traz os Objetivos
Específicos de ensino dos anos iniciais do Ensino Fundamental – (Ciclos I e II).
Esclarecemos que estes serão desenvolvidos e redigidos no próximo ano – 2011.
Como o próprio título do documento diz, o processo de definição curricular é
contínuo e se faz através da ação e da reflexão dos educadores nos espaços coletivos das
escolas, nos cursos de formação ou noutros fóruns promovidos pela SME e,
principalmente, na lida diária em cada sala de aula, junto aos alunos. Portanto, se de um
lado esse documento se pretende como um instrumento sólido para fortalecer práticas e
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políticas de Rede, de outro, mantém‐se aberto às propostas de mudanças que incorporem
as inovações produzidas nas escolas.

O CURRÍCULO E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Há duas décadas, Unidades Educacionais em nossa rede elaboram seu Projeto
Político Pedagógico, buscando sempre avançar na objetividade e intencionalidade das
ações planejadas. As escolas mostram‐se instigadas a superar desafios cada vez maiores
em um mundo que atravessa grandes mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais,
demandando também um grau de autonomia que no passado não lhes cabiam. Hoje essa
autonomia é preceito legal, assegurada na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Ela também se concretiza no manejo de recursos financeiros
(Conta‐Escola); na definição, pelos profissionais, de cursos e projetos especiais a serem
oferecidos aos alunos; na autoria dos Planos de Ensino e no uso de materiais didáticos. Na
mesma proporção da autonomia, cresce a responsabilidade das escolas na implementação
da gestão democrática, na qual pais, alunos e educadores são chamados a construírem
juntos o Projeto Político Pedagógico.
No coração deste Projeto, está o currículo da escola. Sabe‐se que é vasta a
produção teórica a respeito do currículo, assim como são diversas as definições sobre o
que seja ou deva ser o currículo escolar. Para os propósitos desse texto, optamos pela
definição de currículo como um conjunto de práticas culturais que reúne saberes/
conhecimentos e modos de se lidar com os mesmos, além das relações interpessoais
vivenciadas no ambiente educativo. Currículo é, portanto, muito mais que uma lista de
conteúdos e estratégias de ensino. Os documentos escritos que expressam o trabalho da
escola nos contam sobre o currículo, mas o próprio cotidiano, muitas vezes, diz coisas que
escapam a tais registros.
Numa gestão democrática, o currículo deve respeitar as necessidades e interesses
dos educandos e suas famílias. Esse respeito é demonstrado quando o currículo, na
escola, articula as orientações mais gerais de uma Diretriz como esta, que irá propor a
universalização de alguns aspectos da formação geral das crianças, jovens e adultos de
nossa Rede de Ensino, com as temáticas e os problemas que mobilizam a comunidade em
que esta escola está inserida. Sem o respeito ao educando, que se manifesta na
consideração de sua cultura e de seus saberes, a escola não pode promover
aprendizagem, a qual não existe sem o envolvimento dos sujeitos na construção ativa de
seus conhecimentos.

O CURRÍCULO E AS FUNÇÕES DA ESCOLA NA SOCIEDADE
A escola deve estar a serviço da construção de uma sociedade que garanta uma
vida plena de possibilidades de desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, ético e estético
para todas as crianças, jovens e adultos. Sabemos que isso ainda não está dado. Não
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concretizamos a universalização de todos os direitos, políticos, civis e sociais que desde a
revolução burguesa, já há três séculos, vêm sendo prometidos aos povos.
Tomando como exemplo nosso país, podemos dizer que o vasto desenvolvimento
econômico e tecnológico não correspondeu a uma justa distribuição das riquezas,
condição para efetivação dos direitos sociais.
Em especial em Campinas1, tivemos a formação de uma sociedade fundada em
tradições arcaicas e excludentes, como se pode perceber pela própria ocupação dos
espaços geográficos, que demonstra concentração da população mais carente em
determinadas áreas. (Barreto, 1995; LAPA, 1996; Cano, 2002; Pessoa, 2004). Vivemos, nas
últimas décadas, uma explosão populacional desordenada que concentrou, em
determinadas regiões da cidade, características socioeconômicas, étnicas e culturais muito
próximas:
O Município de Campinas, localizado a 100 km de São Paulo e
sede da Região Metropolitana, tem uma herança sócio‐territorial
marcada por altos graus de exclusão social, apesar de ser
conhecida como um dos centros industriais e tecnológicos mais
conceituados do país.
Com uma população de 1 milhão de habitantes, Campinas
configura‐se como um dos raros municípios brasileiros nessa
condição. Possui um dos principais pólos de fomento de pesquisa
tecnológica e científica do país, abrigando importantes
universidades e centros de pesquisa, convivendo com bairros
marcados pela pobreza, precariedade territorial e vulnerabilidades
sociais.
Na verdade, Campinas apresenta uma realidade típica que marca
as grandes cidades brasileiras onde se concentram grandes
demandas por melhores condições habitacionais, empregos,
serviços e equipamentos básicos de educação e saúde, dentre
outras (Campinas, 2004, p. 6).
Essa realidade se manifesta, nas periferias, com graus profundos de desigualdades
sócio‐territoriais, com padrões injustos de acesso às riquezas sociais produzidas
coletivamente. A educação formal em Campinas, alinhada às políticas nacionais, expandiu‐
se também com profundas desigualdades. No início do século XX, os ideais de uma
1

1 Desde o século XIX, a cidade se apresenta como um pólo de desenvolvimento econômico. Seguindo os matizes da
política nacional, passamos da monocultura cafeeira, fundada sobre trabalho escravo e produção para exportação, à
metrópole altamente industrializada e produtora de ciência e tecnologia. A partir de 1860, o café fez de Campinas um dos
pólos de comércio e prestação de serviços que mais floresceu. A cidade passou a receber migrantes de várias regiões do
mundo, com destaque para os italianos e espanhóis. Na segunda metade do século XX, mais precisamente a partir da
década de 1960, já no contexto de urbanização e industrialização, a cidade sofreu ampliação populacional oriunda do
processo de migração famílias de todos os cantos do País chegando à sua população.
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educação pública ganham corpo nos discursos políticos, mas não se materializam numa
quantidade suficiente de escolas para o acesso de todos. Com vagas limitadas e
mecanismos formais e informais de seleção e exclusão, as escolas vão atender às classes
médias e às altas, cujo destino geralmente era a universidade. A partir dos anos 1970,
assistimos à expansão das escolas públicas de ensino fundamental, ainda atendendo aos
anos iniciais, com foco na alfabetização. Nos anos de 1980, ocorre a ampliação das vagas
nos anos finais do ensino fundamental e somente na década seguinte a ampliação no
ensino médio. No entanto, a construção de escolas não foi acompanhada de
investimentos para a qualificação do sistema educacional, provocando a migração das
classes média e alta para a rede privada de ensino, ficando as classes populares à mercê
de políticas fragmentadas e insuficientes que tornaram precária a educação pública nas
periferias da cidade.
Essa escola deveria então incluir crianças das classes populares, alunos itinerantes,
fruto de intenso movimento migratório, num contexto de desemprego generalizado,
desestruturador das condições de vida das pessoas, levando‐as a caminhos não
planejados. Assim, essa mesma escola, configurada para outros tempos e para outra
classe social, começa a ter de lidar com uma grande multiplicidade de saberes, linguagens
e valores, e, consequentemente, vem a ter sua finalidade questionada. Podemos
perceber que, num primeiro momento, a escola reagiu a esse desafio por meio da
exclusão de amplos contingentes de alunos, reprovando aqueles que não condiziam com
um perfil esperado, como mostram os índices de reprovação dessa época. A reprovação
escolar era vista com naturalidade e indicava a incapacidade do indivíduo para prosseguir
seus estudos. Para um contexto de industrialização baseada no trabalho manual e de
baixa qualificação técnica, um sistema educacional excludente se adequaria à formação de
trabalhadores para as funções menos qualificadas e pior remuneradas.
Contudo, a modernização das fábricas, assim como o crescimento do setor de
serviços, intensificados a partir dos anos de 1980, passa a exercer pressão sobre a escola
no sentido de formar trabalhadores mais qualificados, com novas capacidades técnicas e
simbólicas para poderem operar dispositivos de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, no
contexto da democratização da sociedade, educadores e trabalhadores reivindicam uma
formação escolar crítica, para a cidadania, e não restrita a uma adequação instrumental
aos novos sistemas produtivos.
Assim, ao discutirmos o currículo, faz‐se necessário considerar esse quadro
histórico e questionar quais são as propostas e projetos que nos interessam corroborar.
Quando se estrutura uma rede de atendimento escolar, equipando‐a com recursos
materiais e humanos, direcionando políticas curriculares e culturais, estamos
configurando um determinado projeto de educação, o qual sempre está baseado num
determinado projeto de sociedade, esteja ele explícito ou não.
Em Campinas, respondendo às lutas pelo direito à educação, o Poder Público vem
implementando medidas de atendimento à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e à
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Educação de Jovens e Adultos. Porém, ainda não constituímos uma rede de atendimento
escolar em condições de realizar a formação das crianças, jovens e adultos em todas as
suas dimensões. Consideradas as condições de acesso, atendemos a toda a demanda do
Ensino Fundamental e caminhamos para isso em relação ao atendimento da faixa etária
de 4 a 6 anos. Resta o grande desafio de universalizar o atendimento da faixa etária de 0 a
4 anos e EJA. Contudo, para além do problema do acesso, as questões relacionadas à
permanência e à aprendizagem vêm se colocando como centrais. Não nos interessa
apenas termos as crianças e os jovens matriculados – queremos todos aprendendo.
Além disso, não nos contentamos com o ideário da escola moderna, inspirada nos
princípios liberais, cujo projeto social é o de se ensinar apenas alguns poucos conteúdos e
habilidades para adaptação dos indivíduos ao mundo do trabalho ou a restritos
mecanismos de participação em uma democracia não completa, própria de uma
sociedade estruturalmente desigual.
Nossa perspectiva é de uma formação humana ampla e crítica, uma formação que
possibilite a apropriação dos saberes produzidos histórica e socialmente e que promova
novos conhecimentos pelos e para os estudantes e educadores. Uma escola que leve o
aluno a compreender a sua própria realidade, situar‐se nela, interpretá‐la e contribuir
para sua transformação; que tenha a intenção de formar homens, mulheres, meninos e
meninas comprometidos com a construção de uma nova sociedade – mais justa,
democrática e igualitária.
A escola, assim, se realiza concretamente quando possibilita a formação de
cidadãos livres, críticos e solidários desde a primeira infância. Sabemos, porém, que a
escola sozinha não é capaz de dar conta dessa formação; por isso, a família, outros
espaços culturais nos bairros e a própria mídia são instâncias também formadoras que
precisam ser chamadas a contribuir com aquilo que a Diretriz Curricular se propõe a
realizar.
Quais condições são necessárias para que a escola seja capaz de realizar tal
projeto? Algumas políticas em andamento sinalizam o que a SME compreende como
condições imprescindíveis: a instauração de estudos que contribuam para a reorganização
dos tempos e espaços escolares para se aprender, a realização dos projetos especiais no
contra turno de aulas, a ampliação do ensino fundamental para nove anos, o
oferecimento aos professores de Horas‐Projeto (HP) remuneradas para estudos, o maior
tempo de planejamento na jornada do professor, a descentralização de recursos
financeiros às escolas, o fortalecimento dos Conselhos de Escola e a implementação da
Avaliação Institucional Participativa como instrumentos de construção de gestão
democrática.
Porém, há muito ainda por fazer: construir escolas e realizar parcerias com o
Estado para o atendimento adequado da demanda, diminuição do número de alunos por
sala (buscando a meta de 25 alunos por sala para todos os ciclos), prover todos os prédios
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escolares de condições necessárias às diversas atividades pedagógicas (bibliotecas,
laboratórios, quadras cobertas, anfiteatros, brinquedotecas, etc.), ampliar o tempo das
crianças na escola, reorganizar a jornada de professores (prevendo maior tempo de
planejamento e estudo nos coletivos), estimular a dedicação exclusiva dos professores a
uma única escola por meio de condições atrativas (considerando‐se, porém, o acúmulo
assegurado pela Constituição Federal àqueles que não optarem por esta forma de
contratação), garantir o quadro completo de profissionais em todas as unidades
educacionais, garantir igualdade de condições de trabalho a todos os profissionais da
educação, aprimorar a política de formação continuada de todos estes profissionais,
possibilitando‐lhes acesso às pesquisas mais avançadas no campo da educação e
estimulando a produção teórica e as novas práticas a ela associada em cada local de
trabalho.
A reorientação curricular é também parte do esforço para a construção de uma
escola que contribua para o fortalecimento de uma sociedade plenamente democrática. É
preciso nos perguntar se, para isso, a escola está criando as condições para o
desenvolvimento integral das crianças, jovens e adultos, considerando a multilateralidade
desse processo, que inclui as dimensões física, intelectual, afetiva, ética e estética.

PARTE I
CURRÍCULO, ESCOLA, ENSINO E APRENDIZAGEM:
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PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E CONTEÚDOS

A revolução constante da produção, os distúrbios ininterruptos de todas as
condições sociais, as incertezas e agitações permanentes distinguiram a
época burguesa de todas as anteriores. Todas as relações firmes, sólidas,
com sua série de preconceitos e opiniões antigas e veneráveis, foram
varridas, todas as novas tornaram‐se antiquadas antes que pudessem
ossificar.Tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o que é sagrado é
profanado, e o homem é, finalmente, compelido a enfrentar de modo
sensato suas condições reais de vida e suas relações com seus
semelhantes (MARX & ENGELS, 1997, pp. 13‐14).

A citação acima, de um texto escrito há mais de 150 anos, refere‐se às mudanças
que ocorriam na Europa a partir do século XVI. O regime capitalista de produção, ao
superar o feudalismo, mudava o modo de produzir materialmente a vida, os costumes e
até as formas de se viver a religiosidade. Ao longo dos últimos cinco séculos, mudanças
relacionadas à internacionalização e à integração dos mercados de trabalho e de
consumo, vêm se intensificando e transformando a economia, a política e a cultura dos
povos. O desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, promovendo
rapidez para o deslocamento das pessoas e para a produção e circulação de informações,
parecem encurtar espaços e tempos. É inegável esse impacto no mundo do trabalho:
antigas profissões desaparecem dando lugar a novas, cada vez mais especializadas;
surgem novos instrumentos de produção e novos modos de gerenciar tanto o trabalho
nas fábricas como os serviços de bancos, escolas, hospitais, comércio. Até mesmo os
espaços de lazer são radicalmente transformados, passando a se constituir numa
mercadoria cada vez mais planejada e controlada. (HARVEY, 2003 e 2005; SENNETT, 2001 e
2006).
Nesse contexto, o termo “globalização” ganha espaço nos debates e na mídia.
Embora não se refira a um fenômeno novo, surge para ressaltar alguns de seus aspectos
particularmente acentuados em nossa época. Medidas políticas ou econômicas, bem
como inovações tecnológicas, surgidas em um país ou em uma região, podem ter
conseqüências que afetarão a todos no planeta. Temos, em nossa história recente, alguns
exemplos, como o caso da “bolha” no mercado imobiliário americano, cujo colapso atinge
economias mundo afora. Crises econômicas que explodem no México ou na Grécia
desencadeiam a falência de negócios em outros locais, gerando o desemprego. Este, por
sua vez, leva ao crescimento da economia informal, mobilizando cada vez mais adultos e
crianças em um mercado de trabalho precário. Em um cenário como esse, não bastam os
discursos pela defesa da infância e da juventude: não se trata apenas de legislar o direito à
educação. O modo de produzir a vida material, as relações econômicas e políticas vão
imprimindo mudanças na cultura dos povos, nos modos de se aprender, nos costumes,
nos valores, na religiosidade e na moral.
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[...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações
determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção
estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento de suas
forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma
superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais
determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o
processo em geral de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos
homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que
determina sua consciência. (MARX, 1983, p. 24).

Esse ponto de vista nos coloca duas grandes questões no campo da educação: 1)Se
é o modo de produção da vida material que determina nossa organização social, qual é o
papel da escola na formação dos sujeitos que vivem historicamente esse processo? 2) O
que significa, para educadores e estudantes, viverem em um mundo que revoluciona
constantemente os modos de produção da vida, em relações espaçostemporais
transformadas pela tecnologia?
É na condição de educadores de um mundo em constante mudança que
precisamos pensar o currículo na escola. Na introdução deste documento, afirmamos que
a sociedade ainda não concretizou a cidadania plena, com realização dos direitos, a todos
os homens e mulheres. Afirmamos também que a escola deve definir seu lugar na
construção de um novo mundo, mais justo, em que todos tenham condição de vida digna,
com acesso aos bens materiais e culturais. Então, podemos dizer que nosso desafio é,
enquanto educadores, participar dessas mudanças com a intencionalidade própria de
nossa atuação, compromissada com uma cidadania que inclua a todos, sem restrição de
classe, raça, religião ou gênero. Portanto, é preciso ter claro qual projeto histórico de
sociedade pretendemos concretizar, a fim de que mobilizemos ações coerentes com esse
intuito, tanto dentro da escola como nos aparatos administrativos que formulam e
implementam políticas de educação.
A atuação mais contundente de um educador é na formação crítica, ética e cidadã
dos sujeitos, contribuindo para que estes, por sua vez, ajam sobre o mundo em beneficio
da coletividade. Mas o que é a formação do sujeito? Esta pergunta nos leva a outras: O
que é aprender e ensinar? Qual é a especificidade da experiência do aprender e ensinar
no contexto da escola?

CONCEPÇÕES QUE MARCAM OS MODOS DE SE ENSINAR:
COMO O SER HUMANO APRENDE E SE DESENVOLVE?
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Para responder a essa complexa pergunta, diremos, primeiramente, que o ser
humano não existe fora de sociedade, que é essencialmente um ser social. Isto é, para
além das características biológicas da espécie humana, o que nos define é nossa inserção
numa cultura. A humanidade não depende apenas de sua herança genética, como as
outras espécies, para existir da forma como a (re)conhecemos: “[...] a essência do homem
não é uma abstração, que pertença a um indivíduo específico. Em sua realidade ela é o
conjunto de todas as relações sociais” (MARX, 1986, p.13).
Considerar a formação, nessa perspectiva, é conceber as relações sociais como
fundadoras do sujeito. A partir desse pressuposto, um conjunto de conceitos vem sendo
construído no campo da educação e alguns deles serão retomados em nossa proposição
curricular. Afirmamos, no entanto, que não defendemos um purismo teórico,
característico de sistemas educacionais que impõem uma “linha”, geralmente estreita, por
onde os educadores devem organizar o trabalho pedagógico. É justamente a pluralidade
de ideias e o constante repensar dos paradigmas estabelecidos que vão se constituir em
antídoto à cristalização de concepções que por vezes se transformam em dogmas e
passam a atravancar o avanço do ensino. Porém, deve haver coerência entre os objetivos
explicitados para o trabalho, as ações que se efetivam e as concepções mais amplas de
mundo, de homem, de escola e de aprendizagem.
Isso posto, e respeitadas outras contribuições, trazemos para esta Diretriz
Curricular as reflexões de LEV SEMYONOVICH VYGOTSKY que, tendo aplicado ao estudo da
psicologia o método de pesquisa denominado materialismo histórico e dialético, buscou
compreender os processos de formação e desenvolvimento humano de uma forma que
superasse concepções reducionistas dos mesmos. Em suas pesquisas, demonstrou que o
desenvolvimento humano, em constante movimento, combina especificidades
hereditárias, próprias da espécie, e mudanças quantitativas e qualitativas das formas de
cognição e da sociabilidade, provocadas por aprendizagens que ocorrem dentro ou fora
da escola. O ponto alto de sua teoria, em nosso entender, foi ter partido da concepção de
que o sujeito se constitui no social, nas relações concretas que estabelece com o mundo
material e cultural. Essa abordagem superou a perspectiva que considerava o sujeito um
mero reflexo de comportamentos assimilados, bem como relativizou a determinação
biológica do desenvolvimento, colocando em destaque o caráter social da formação
daquilo que se chamou de funções psicológicas superiores – as quais definem,
basicamente, a essência social e cultural do homem como a conhecemos.
Ora, se o ser humano se constitui socialmente, toda aprendizagem se dá mediada
pelo outro, nas relações sociais. Não só a conceituação sobre os eventos da vida, mas
também a afetividade e as emoções são construídas na interação com o outro. VYGOTSKY
parafraseando MARX, ressalta que “a natureza psicológica da pessoa é o conjunto das

2

2

1 LEV SEMYONOVICH VYGOTSKY nasceu em Orsha, cidade da Bielo-Russia, a 5 de novembro de 1896 e morreu em
Moscou, em 1934. Realizou estudos em Direito, Medicina, Psicologia, Arte, Epistemologia, Educação e outras áreas. Sua
obra foi descoberta pelo Ocidente após os anos de 1960. Seus escritos Pensamento e Linguagem, A Formação Social da
Mente, Psicologia da Arte, Psicologia Pedagógica, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem (escrito com seu
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relações sociais, transferidas para dentro e que se tornaram funções da personalidade e
formas da sua estrutura” (VYGOTSKY, 2000, p. 27). Estas relações, por sua vez, não estão
dadas, estáticas: estão em constante movimento e são transformadas pelos sujeitos que,
nesse processo, transformam a si também: “O controle da natureza e o controle do
comportamento estão mutuamente ligados, assim como a alteração provocada pelo
homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem” (VYGOTSKY, 1984, p. 62).
Nesta interação com a natureza e com os outros homens, os sujeitos desenvolvem a
consciência de si e do mundo, resignificando experiências, recriando para si o mundo
físico e social que encontram ao nascer. É a partir da relação com a realidade concreta que
esta consciência se dará.
Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas as
funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível
social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e,
depois, no interior da criança (intrapsicológica).Isso se aplica igualmente para a
atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas
as funções superiores originam‐se das relações reais entre indivíduos humanos
(VYGOTSKY, 1984, p. 64).

Destaca‐se, nessa realidade, a experiência do homem no uso dos instrumentos
materiais e simbólicos. Esses últimos, relacionados aos signos, compõem a unidade
concreta entre pensamento e linguagem por meio da palavra. A língua, sistema de signos
socialmente estruturado, servindo primeiramente à comunicação interpressoal e,
posteriormente, ao discurso verbal interior, desempenha um papel fundamental na
construção dos conceitos, na apreensão dos conhecimentos e na própria autorregulação
do comportamento.
Para VYGOTSKY, a escola tem papel fundamental no desenvolvimento humano. Para
além da família, a escola promove aprendizagens da vida em grupo e constitui‐se num
lugar específico para que as crianças, jovens e adultos sistematizem conhecimentos,
principalmente por meio dos chamados conceitos científicos. Por colocarem em xeque
muitas das concepções espontâneas que os sujeitos esboçam na tentativa de explicar o
mundo, os conceitos científicos provocam o desenvolvimento das chamadas funções
psicológicas superiores. Entre elas, além do uso da linguagem, destacam‐se a memória, a
atenção, as habilidades de análise e de síntese e tudo o que está implicado em novas
formas complexas de raciocínio.
Obviamente, a escola não é a única detentora do conhecimento a ser transmitido
entre as gerações, tampouco apenas as pessoas escolarizadas desenvolvem habilidades de
pensamento mais complexas. No entanto, a aprendizagem escolar desenvolve
determinadas formas de pensamento e ação que são diferentes daquelas que as situações
colaborador A. R. LURIA) compõem um rico material de estudo sobre os processos de desenvolvimento das funções
psicológicas superiores.) E APRENDIZAGEM: PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E CONTEÚDOS 13.
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cotidianas demandam espontaneamente. Na escola, o aprendizado se dá de modo
sistematizado, e nisso se diferencia da informalidade que marca o ambiente familiar.
Ocorre entre as crianças, e entre as crianças e os profissionais do ensino. Por serem mais
experientes no uso dos recursos culturais que cabe à escola ensinar, os professores
exercem papel fundamental na mediação entre os alunos e o conhecimento.
O aprendizado é experiência fundamental para o desenvolvimento humano. Ele
cria saltos qualitativos nas habilidades de se resolverem problemas práticos e teóricos.
Desafiado pelas situações que ainda não domina, o homem cria estratégias de ação,
reflete, examina, conclui por novas formas de lidar com a realidade. Para falar do
momento em que o homem se encontra entre um nível menor ou maior de autonomia
para a solução do problema com o qual se defronta, VYGOTSKY desenvolveu o conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).
Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a
criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em operação com seus
companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam‐se parte das
aquisições do desenvolvimento independente da criança [...] o aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam
impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e
universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente
organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKY, 1984, p.101).

Vemos que, nessa concepção de aprendizagem, é fundamental que o professor
organize instrumentos para identificar aquilo que os alunos conseguem realizar sozinhos a
fim de proporcionar situações didáticas em que cada aluno seja desafiado a enfrentar
problemas e a realizar tarefas cujas resoluções sejam possíveis em interação com seus
colegas, com uso de diversos materiais e com o auxílio do próprio professor.
A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. [...] aquilo
que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento
real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela
será capaz de fazer sozinha amanhã (VYGOTSKY, 1984, p.97‐98. Grifos nossos).

Se o papel do adulto é fundamental na organização do trabalho pedagógico, não
menos importante é a possibilidade de ação do sujeito no ato de aprender. Não basta a
“transmissão” de conteúdos, de saberes, de informações e de conceitos pelo professor,
pelos livros ou por qualquer outro recurso tecnológico: a aprendizagem se dá na
reelaboração ativa do sujeito que aprende, em aproximações sucessivas ao objeto de
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conhecimento. Isso vai também de encontro à crítica de PAULO FREIRE à prática educativa
que vê o educando como “depositário” de saberes transferidos sempre pelo outro,
assimilando‐os numa atitude passiva, e não como sujeito ativo e capaz de produzir
conhecimento. Trata‐se de uma:
[...] concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá‐los e arquivá‐los.
[...] “Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações
instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que
constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se
encontra sempre no outro (FREIRE, 1987, p. 58).

Em oposição à educação “bancária”, reafirmamos nossa opção pelo que PAULO FREIRE
chamou de “educação libertadora”. Esta contemplaria uma didática fundada no diálogo,
na opção pelos conteúdos significativos para a compreensão crítica da realidade e na
rejeição aos métodos que induzem os educandos à passividade no ato de aprender:
[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar,
ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos
educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato
cognoscente [...]. Em verdade, não seria possível à educação problematizadora,
que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária,
realizar‐se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador
e os educandos. Como também não lhe seria possível fazê‐lo fora do diálogo
(FREIRE, 1987, p.68).

Uma falsa polêmica, que muitas vezes surge quando tratamos da oposição entre
uma educação “bancária” e uma educação libertadora, está relacionada ao modo como
devemos tratar os conteúdos de ensino na escola: priorizam‐se conhecimentos e
conceitos que fazem parte do saber formalmente acumulado e sistematizado ou se
prioriza o trabalho apenas com os temas relacionados às vivências imediatas dos alunos?
Os conteúdos têm ou não relação com a formação de sujeitos críticos e emancipados?
Mais uma vez, PAULO FREIRE nos ajuda a desfazer antagonismos. É claro que uma lista de
conteúdos que em nada contribua para a compreensão dos problemas reais, que exigem
soluções, vividos pelos alunos e seus professores, pode ser considerada uma verdadeira
perda de tempo na escola. Porém, não se compreende o mundo, não se toma posições
críticas sobre os problemas, não se imagina soluções para os mesmos sem o estudo dos
conceitos, percepções e teorias mais avançadas de cada época.
Não há contradição entre ensinar os conteúdos e formar para a emancipação
humana, desde que os conteúdos sejam comprometidos com esse fim e sejam
trabalhados com propostas metodológicas que deem aos sujeitos a oportunidade de
exercitar sua participação ativa na produção de novos conhecimentos.
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Há outra tarefa a ser cumprida na escola apesar do poder dominante e por causa
dele – a de desopacizar a realidade enevoada pela ideologia dominante.
Obviamente, esta é a tarefa dos professores e das professoras progressistas que
estão certos de que têm o dever de ensinar competentemente os conteúdos mas
também estão certos de que, ao fazê‐ lo, se obrigam a desvelar o mundo da
opressão. Nem conteúdo só, nem desvelamento só, como se fosse possível separá‐
los, mas o desvelamento do mundo opressor através do ensino dos conteúdos
(FREIRE, 2001, p. 28).

De acordo com a perspectiva que delineamos até aqui, sintetizamos, a seguir, os
princípios, objetivos e conteúdos que devem orientar o currículo concretamente realizado
nas práticas escolares, no Ensino Fundamental/ EJA Anos Finais, da RMEC. Ressaltamos
ainda que estão em consonância com a legislação nacional que orienta o estabelecimento
de currículos para as redes de ensino (LDB e Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental, entre outros).
Os princípios a serem considerados são:
• Valorização da experiência extraescolar dos alunos, promovendo um
conhecimento contextualizado nas práticas sociais. Os problemas vividos em cada
realidade local, os saberes, hipóteses e propostas mobilizados pelos alunos na
busca de soluções devem ser articulados com o que se estuda na escola. Essa
diretriz remete à ideia de práxis, que se define pelo movimento dialético entre a
teoria e a prática, entre a vida na escola e a vida fora dela.
• Promoção de uma postura investigativa do aluno, proporcionando‐lhe situações
didáticas planejadas que contribuam para o desenvolvimento de novos
conhecimentos. Abordagens interdisciplinares, pesquisas a partir de temas
geradores, ou complexos gerados, estudo do meio e tantas outras propostas
metodológicas que promovem o espírito investigativo, devem ser analisadas e
incentivadas junto aos professores.
• Educação para a cidadania, não uma cidadania futura, mas a cidadania presente,
que se constrói no dia a dia, a partir da reflexão e análise dos problemas,
objetivando levar o aluno a desenvolver sua atuação na sociedade. Como espaço
educativo, a escola deve estimular a participação e colocar o conhecimento a
serviço da efetivação do exercício da cidadania.
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• Apropriação e a produção de cultura, compreendendo esta última como
realizações humanas nos diferentes campos, considerando todos os membros da
comunidade escolar como sujeitos ativos. Nessa perspectiva, todo o trabalho da
escola é produção cultural e deve estar articulado com outros espaços em que as
crianças e jovens possam apreciar manifestações culturais como dança, teatro,
cinema, música, artes plásticas, etc. As políticas públicas precisam viabilizar o
acesso das escolas a esses espaços.
• Articulação com o mundo do trabalho, entendendo‐se o trabalho como processo
pelo qual o homem produz sua existência material e subjetiva, transformando o
mundo e a si mesmo O trabalho, enquanto atividade transformadora, intencional,
planejada e voltada à realização das necessidades humanas, tem um grande
potencial educativo. Quando exercido sob o controle dos trabalhadores e não sob
exploração e submissão, o trabalho pode possibilitar a unidade entre a teoria e a
prática, a compreensão dos princípios científicos que sustentam as tecnologias
importantes para o progresso social e a realização das capacidades criativas e
realizadoras dos homens. É assim que o trabalho pedagógico na escola deve
abordar o mundo do trabalho concreto na sociedade, levando as crianças, jovens e
adultos a compreenderem a importância do trabalho para a vida social, as bases
científicas dos processos produtivos e as contradições entre um modelo de
organização do trabalho alicerçado no espírito de coletividade e emancipação
humana, e um outro modelo, fundado na exploração, submissão e precarização da
vida dos trabalhadores.
O trabalho digno é aquele a ser almejado e garantido a todo ser humano,
independentemente de classe social, de raça ou de gênero. Este é um valor a ser
desenvolvido com as crianças e os jovens nas escolas.
• Consideração da indissociabilidade entre a construção de conhecimentos, a
afetividade e os valores que acompanham os sujeitos que ensinam e que
aprendem. Parte‐se do princípio de que os homens se fazem humanos nas relações
sociais, pelo trabalho e pela produção da cultura. O sujeito que aprende, aprende
com o corpo todo, corpo este que carrega uma bagagem cultural, organizadora de
sentidos e significados. Ensinar pelo diálogo e reflexão é promover o que se
denomina educação integral do homem.
• Questões de classe social, de gênero, de sexualidade e étnico‐raciais, que
marcam as relações de poder dentro da escola, devem ser tematizadas de modo a
superarmos as práticas de preconceito, discriminação e exclusão.
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• Respeito e estímulo à autonomia dos professores, para que, a partir da dinâmica
relação entre a teoria e a prática, possam decidir sobre as mais acertadas
estratégias para promover aprendizagens eficazes e significativas com todos e cada
um de seus alunos.
Entre os objetivos a serem perseguidos nas práticas escolares, de acordo com o que
vimos postulando, iniciamos pelo mais importante deles:
O objetivo último de nosso trabalho deve ser o de mobilizar, cotidiana e
incansavelmente, as condições que permitam, a todas as crianças, jovens e adultos
de nosso município, o desenvolvimento de processos educativos criadores de uma
nova vida, uma nova humanidade. Esta compreensão exige que possamos
transformar nossas escolas em espaços educativos com profundas ligações com a
atualidade da vida social e cultural. Uma escola pública como espaço de formação
de educadores e educandos nas múltiplas dimensões da formação humana:
cognitiva, ética, política, cientifica, cultural, lúdica e estética, espaço de construção
de sujeitos críticos, de investigação permanente da realidade social e
comprometida com a educação integral de nossas crianças, jovens e adultos.
(Diretrizes das Unidades Educacionais da Rede/Fumec – Documento DEPE, Abril de
2005).

São objetivos que se desdobram do primeiro:
• A formação do cidadão comprometido com a criação de uma nova vida,
devendo, pois, ser organizada de modo a desenvolver a capacidade de os sujeitos
aprenderem sempre, e utilizarem variadas competências e habilidades.
Sobre isso, é preciso apontar que muitos são os modos de se conceberem e
estruturarem os currículos escolares. Uma perspectiva que ganhou destaque no
Brasil, nos últimos anos, foi a organização de currículos a partir de habilidades
associadas a competências para mobilização de conhecimentos e resolução de
situações‐problema. Para PERRENOUD (1999), entre os vários significados atribuídos à
noção de competência, um se destaca como a:
[…] capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada
em conhecimentos, mas sem limitar‐se a eles. Para enfrentar uma situação da
melhor maneira possível, deve‐se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários
recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos
(PERRENOUD, 1999, p. 3).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados na década de 1990, estão
em consonância com esta abordagem e apresentam, em detalhes, um apanhado de
habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo do ensino
fundamental. No entanto, esta Diretriz não toma tais conceitos como eixo organizador do
currículo. Localizamos a discussão sobre o currículo escolar no campo do estudo das
práticas culturais. Estas práticas, contudo, contemplam habilidades e competências, assim
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como conhecimentos, que são objeto de ensino e estudo em cada componente curricular.
Ao apresentarem seus objetivos de ensino específicos, os componentes curriculares, de
algum modo, fazem menção às capacidades, às competências ou às habilidades
envolvidas no domínio de conhecimentos e conceitos.
Como dissemos acima, a LDB define como principal objetivo do Ensino
Fundamental a formação do cidadão, devendo fazê‐lo 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.

Os conteúdos a serem abordados nos programas de ensino dos diversos componentes
curriculares devem estar relacionados:
• à difusão dos direitos e deveres para a vida cidadã, o respeito ao bem comum e à
ordem democrática;
• ao conhecimento sobre as várias linguagens, seus usos como instrumento de
comunicação, acesso e produção de conhecimentos;
• às novas configurações culturais, sociais, políticas e econômicas, nos âmbitos
local, regional e global;
• aos avanços no campo da produção do conhecimento/ciência e tecnologia;
• às transformações nos modos de se vivenciar a infância, a adolescência e a
juventude;
• ao estímulo ao desporto;
• à formação da sensibilidade estética.

PARTE II
ORGANIZAÇÃO EM CICLOS
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A “forma escola” atual é a longa concretização de uma visão de mundo e de
educação predominantes. É uma forma historicamente produzida segundo certas
“intenções”. Vista com ingenuidade é um conjunto de salas e aula e espaços
agregados (refeitório, cozinha, sala dos professores, do diretor, pátios, etc.)
destinados a acolher as novas gerações. A arquitetura parecerá neutra, à primeira
vista. Entretanto, tais espaços instituem relações entre aqueles que os habitam.
São campos de poder assimetricamente constituídos no interior de uma sociedade
de desiguais. A finalidade geral é poder alterar as relações de seus habitantes (em
especial os estudantes) com as coisas e com as pessoas (Shulgin, 1924, apud Freitas,
2004, p. 1)
Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão,
porém, é transformá‐lo. (Marx, 1986, p. 14)

Segundo Barreto & Mitrulis (1999), a reorganização das redes de ensino em ciclos faz
parte de um movimento de inovações proposto por vários estados e municípios desde a
década de 60, cuja intenção principal é regularizar o fluxo de alunos ao longo da
escolarização, eliminando ou limitando a repetência. Em cada rede de ensino, as
propostas se diferenciam em face das urgências sociais, do ideário político e pedagógico
dominante, bem como do contexto educacional presente. Mas, apesar das diferenças,
essas propostas em geral colocam um desafio que, se não é novo, ainda é urgente:
universalizar as oportunidades de acesso e permanência do aluno na escola.
De acordo com as autoras,
Os ciclos compreendem períodos de escolarização que ultrapassam as séries
anuais, organizados em blocos que variam de dois a cinco anos de duração.
Colocam em cheque a organização da escolaridade em graus e representam uma
tentativa de superar a excessiva fragmentação e desarticulação do currículo
durante o processo de escolarização. A ordenação do conhecimento se faz em
unidades de tempo maiores e mais flexíveis, de forma a favorecer o trabalho com
clientelas de diferentes procedências e estilos ou ritmos de aprendizagem,
procurando assegurar que o professor e a escola não percam de vista as exigências
de aprendizagem postas para o período (Barreto & Mitrulis, 1999, p. 28)

A realização concreta dos ciclos é tão diversa em cada rede de ensino que diversos
fatores precisam ser levados em consideração para se avaliar os ganhos trazidos por cada
proposta. Uma escola ciclada se apoia numa constante reflexão e transformação do
trabalho pedagógico para promover aprimoramentos efetivos de suas práticas. Porém,
nem todas as administrações e projetos políticos constroem compromissos com
mudanças estruturais mais complexas ou que envolvam maiores investimentos na
educação. Se algumas condições não forem observadas, corre‐se o risco de os ciclos se
tornarem uma nova forma de exclusão – o aluno permanece na escola, mas sem
aprender. Analisando propostas de organização ciclada em nosso país, Freitas (2004)
classifica‐as em dois grandes conjuntos de experiências:
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[...] um, que reúne experiências norteadas pela utopia liberal de uma escola eficaz
para todos onde aparece como conceito central a “inclusão”; e outro, que reúne
experiências norteadas pela superação da utopia liberal (portanto, pelo desejo de
ir além da preocupação com a inclusão formal, não só pela necessidade de uma
inclusão com “qualidade”, mas também pela necessidade de se redefinir o “para
que” da inclusão) e que norteia sua atuação baseando‐se em finalidades
educacionais que conduzem à superação dos objetivos restritos da escola liberal
(aprendizagem de conteúdos escolares, usualmente português e matemática) e
aponta para a incorporação de experiências socialmente significativas dos
estudantes, propiciando o desenvolvimento crítico e social (Freitas, 2004, p. 4).

Segundo o autor, os dois conjuntos corresponderiam, respectivamente, a duas
propostas predominantes: uma denominada progressão continuada e outra, organização
em ciclos. A progressão continuada seria um rearranjo tímido, em que medidas de
inclusão das crianças por mais tempo na escola seriam tomadas sem que as estruturas
excludentes fossem de fato alteradas. A escola, introduzindo poucas mudanças em seus
métodos e concepções, acabaria por manter todas as crianças, que antes eram expulsas
pelas reprovações, dentro do aparato escolar. Por estar alicerçada em tradições
excludentes, esta escola ainda não conseguiria promover a aprendizagem efetiva de todos
os alunos, criando “trilhas paralelas” de formação: trilhas para aqueles com mais condição
de se adaptar e progredir nesse tipo de currículo e trilhas para aqueles que apenas
passam pela escola sem aprender o conhecimento formal ao qual têm direito. Acaba‐se
reforçando a ideologia do mérito individual, não se questionando, de forma mais
contundente, as razões que provocam desigualdade no acesso ao conhecimento.
Em que se diferenciam as propostas pautadas pela reorganização em ciclos?
Segundo Freitas:
Diferentemente da progressão continuada, os ciclos propõem alterar os tempos e
os espaços da escola de maneira mais global, procurando ter uma visão crítica das
finalidades educacionais da escola. Está em jogo mais do que simplesmente liberar
fluxos, ou sair‐se bem em avaliações de sistema ou, ainda, tirar a avaliação formal
juntando séries em planejamentos plurianuais. Eles são mais que uma
modernização‐conservadora (Freitas, 2004, p. 11).

Ainda que pesem as suas grandes diferenças, tanto a progressão continuada (e
seus limites), como a proposta dos ciclos, são um avanço em relação aos discursos e
práticas que sempre legitimaram a exclusão escolar das crianças mais pobres por meio da
reprovação a cada final de ano. Este é um limite claro da escola seriada, cujas práticas
criticadas têm sido: (1) a seleção dos melhores alunos de cada classe; (2) a hierarquização
rígida dos conteúdos para cada série; (3) a impossibilidade de o aluno progredir nos
estudos se não se souber os conteúdos programados àquela série, devendo ser reprovado
para rever tudo ano seguinte; (4) a apresentação dos conteúdos de livros didáticos
determinados para a série específica e não daqueles de que os alunos necessitam; (5) a
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condução da aula de modo que os alunos mais atrasados acabam “ficando para trás” e os
mais adiantados “esperando” a média da classe para poder avançar.3
Estando na escola, essas crianças e suas famílias ainda podem tentar fazer valer o
direito de aprender, inclusive denunciando as desigualdades sofridas. Fora da escola,
permaneceriam ocultadas e silenciadas. Assim, para Freitas, é preciso que uma noção mais
completa de ciclo problematize o poder da sociedade na escola, devendo para isso:
• pautar a questão da “formação” e não só a da instrução (português e
matemática);
• introduzir o componente “desenvolvimento” (infância, pré‐adolescência e
adolescência) na organização da escola;
• remeter à relação educação e vida não só como vivência de experiências sociais,
mas também como estudo crítico da atualidade;
• apostar no desenvolvimento da auto‐organização do aluno, com sua participação
em coletivos escolares como vivência real de poder e decisão nos assuntos da
escola;
• incorporar a progressão continuada (Freitas, 2004, p. 24).

O panorama histórico de implementação da escola ciclada, dada a diversidade das
experiências, não permite a definição de um modelo consagrado de ciclos escolares que
sirvam aos diferentes sistemas de ensino. Como apontam Barreto e Mitrulis (1999), talvez não
seja mesmo o caso de se definir um único tipo de organização a ser replicado em
contextos diferentes, mas de estimular as redes de ensino a formularem alternativas
curriculares inovadoras para combater as desigualdades de aprendizagem em sua
realidade concreta.
É preciso observar que, quando se fala de “experiências” ou “alternativas
inovadoras”, estamos nos referindo a transformações que atingem, com força de lei,
amplos contingentes de profissionais da educação, crianças, jovens e adultos, pois “a
implantação destas se dá como política pública e não como simples experimentos, sendo
usualmente políticas de rede” (Freitas, 2004, p. 4, grifos do autor).
A SME iniciou a implantação de Ciclos de Aprendizagem em 2006, ao mesmo
tempo em que se iniciava o Ensino Fundamental de 9 anos. Na ocasião, foi instituído o
Ciclo I, que compreendia o 1º, 2º e 3º anos. Em 2008, iniciou‐se o Ciclo II, formado pelo 4º
e 5º anos, enquanto os Ciclos III e IV, abrangem de 6º ao 9º ano, começaram em 2009.
Desde o início, o DEPE já apontava que a reorganização da escola em ciclos representava
mais que uma mera mudança de nomenclatura para as séries tradicionais. Em
Comunicado de 19 de novembro de 2005,

3

Frente da Organização do Trabalho Didático – Planejamento 2006 – parágrafo sétimo – Mimeo
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O DEPE, ao compreender este movimento, aponta para a oportunidade que os
educadores do município têm de se apropriar das experiências postas para a
superação da seriação – ciclo – ressignificando‐o e recriando‐ o para realização da
formação humana nos diferentes tempos da vida. Para tal é importante que se
compreenda o ciclo como um tempo de aprendizagem flexível, com finalidades
demarcadas, as quais orientem o planejamento do trabalho com as crianças.
(Comunicado SME/DEPE nº 13, Publicado em 19/11/2005:03. Escola de 9 Anos
para Todos!).

A instituição do Ensino Fundamental de 9 anos e dos Ciclos são ações diferentes,
mas ambos compõem, na visão da SME, medidas que visam à superação dos problemas
da escola seriada. Ampliam o tempo da criança na escola e, principalmente, promovem
uma revisão do modo de organização do trabalho pedagógico, pois
[...] é fato que uma maior aprendizagem não depende apenas do aumento do
tempo de permanência do educando na escola, mas sim do aproveitamento
inovador, criativo, e eficiente do tempo. A existência dessas duas condições: maior
tempo e novas formas de organização do trabalho pedagógico e da escola – é
fundamental para que os educandos aprendam mais (Boletim do Departamento
Pedagógico – agosto 2005).

A construção destas novas formas de organização do trabalho pedagógico e da
escola não é uma tarefa fácil. Desde o início da discussão sobre os ciclos, a SME orientou
que os educadores buscassem pesquisar as experiências de outras redes de ensino,
municipais e estaduais que, nos últimos vinte anos, vêm implementando tal
reorganização. O Seminário Desafios para a organização do trabalho pedagógico na
escola, promovido pela SME em agosto de 2005, trouxe o relato de educadores
representantes de Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém. Outras redes também nos
trouxeram suas reflexões. Cada rede é única e, em Campinas, o Departamento Pedagógico
entendeu que as especificidades de nossa realidade nos levariam a construir um modelo
próprio. Consideramos que estamos no início desta caminhada.
A singularidade não se manifesta somente entre diferentes redes de ensino, mas
também em cada escola, pois a formação profissional entre os educadores é diferenciada,
suas histórias de vida são diversas, assim como a de seus alunos. As condições de trabalho
nas unidades também são desiguais, o que ainda precisa ser superado por políticas
públicas específicas, de modo que todos os alunos e seus professores contem com
condições adequadas para participarem com autonomia e criatividade da produção do
currículo real, vivido na escola, incluindo‐se aí a construção da escola em ciclos.
Consideradas essas reflexões, o Departamento Pedagógico/SME faz as seguintes
indicações de diretrizes para a implementação do ciclos nas escolas da RMEC:
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• Que cada um dos quatro ciclos do ensino fundamental seja considerado como
um período de aprendizagens a serem potencializadas por um ensino planejado e
avaliado em processo contínuo.
• Que sejam fortalecidos os espaços coletivos e de corresponsabilidade entre os
educadores em cada Ciclo e no conjunto de todo o ensino fundamental. Tal
fortalecimento objetiva a continuidade do trabalho pedagógico e a construção de
avaliações coletivas para o replanejamento dos Planos de Ensino e Projetos
Pedagógicos ao longo do ano, sempre visando ao atendimento de todos e cada um
dos alunos em suas necessidades específicas. Cabe aos gestores coordenar os
processos coletivos e democráticos envolvendo os educadores na escola. Esse
trabalho é permeado por dificuldades e conflitos que devem ser explicitados e
discutidos. Será preciso considerar que a escola é local de contradição e, a partir
do que é contraditório, poderão emergir respostas que melhor atendam às
necessidades que não são individuais, mas coletivas. Não se deve temer a
contradição, a polêmica e o debate das divergências, pois é a partir disso que
encontramos as melhores soluções para os problemas complexos que vivemos ao
educar crianças e jovens.
A busca pela qualidade da educação ofertada na escola é tarefa de todas as
instâncias do poder público municipal; portanto, a interlocução entre os educadores da
escola com as equipes educativas dos NAEDs (Núcleos de Ação Educativa
Descentralizados), os Departamentos e Coordenadorias da SME é parte da construção do
que chamamos aqui de cultura do trabalho coletivo.
A participação em grupos de formação oferecidos pela SME, a instituição dos
professores coordenadores de Ciclos e de EJA e a possibilidade de realização de grupos de
estudos na escola são ações que buscam abrir espaços coletivos de estudos e produção
pedagógica. O TDC (Trabalho Docente Coletivo) é hoje o único tempo realmente comum
em todas as escolas e compõe a jornada de todos os professores, sendo privilegiado nesse
sentido. Daí a necessidade da qualificação do planejamento e realização dessas reuniões.
• Que os coletivos de professores considerem a heterogeneidade dos alunos. A
heterogeneidade dos alunos precisa ser considerada na organização dos Planos de
Ensino e nas aulas. Cada criança tem sua história pessoal e modos singulares de
interagir com os objetos de conhecimento. Como colocar essa diversidade a
serviço da construção de novas aprendizagens? Vamos precisar estudar e nos
aventurar na construção de um novo paradigma do conhecimento, que considere a
possibilidade de as aprendizagens se consolidarem a partir das histórias pessoais,
das diversas culturas e dos diversos ritmos. A proposta de trabalho com descrição
de saberes dos alunos e da turma, iniciada na em 2006 nos ciclos I e II e ampliada
para os ciclos III e IV em 2009, é uma estratégia pedagógica que pode nos ajudar a
avançar na compreensão dos processos de construção de conhecimento de
crianças, jovens e adultos.
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Em sala de aula, a consideração da heterogeneidade do processo de ensino e
aprendizagem exige mudanças de organização do trabalho pedagógico. Respeitar a
individualidade de cada criança não é tarefa fácil para o professor, mas quando se lança
mão, de maneira adequada, do trabalho em duplas, trios, grupos, coloca‐se a interação
social em benefício do ensino e aprendizagem. Na interação, a partir de propostas de
atividades desafiadoras, os alunos incorporam as habilidades de trabalhar em grupos e
reconhecem que podem aprender uns com os outros e não apenas com o professor.
É importante também que, frequentemente, os alunos de turmas diferentes
estejam juntos, sob a responsabilidade de mais de um professor, podendo ampliar seus
conhecimentos sobre o mundo através da interação.
• Que os coletivos de educadores discutam continuamente o currículo
desenvolvido na escola. A cultura, os desejos e as necessidades afetivas, físicas,
culturais, sociais e cognitivas, próprias de cada etapa da formação das crianças,
jovens e adultos, devem ser objeto de análise dos profissionais na escola. O modo
como acontece a infância, a juventude e a velhice, nos contextos em que se
localiza a escola, devem ser compreendidos.
• Que os Planos de Ensino e o Projeto Pedagógico de cada escola sejam guiados
pela meta de promover, com radicalidade, a apropriação de conhecimentos
historicamente acumulados pelos homens. Esses conhecimentos são
imprescindíveis para que as classes populares construam referenciais e
instrumentos emancipadores na sociedade atual.
• Que os Planos de Ensino dos educadores explicitem objetivos de curto, médio e
longo prazo – ciclos, anos, trimestres, aulas –, aos quais correspondam finalidades
demarcadas, orientadoras do trabalho. É sabido que a elaboração de conceitos
mais complexos pelos alunos exige tempo. Cada área do conhecimento ou
componente curricular vai retomando os conceitos e aprofundando a
compreensão sobre os mesmos. Por isso que o trabalho de continuidade ao longo
de todo o ensino fundamental é tão importante.
• Que os alunos sejam enturmados segundo a idade ao ingressarem no ensino
fundamental e segundo equivalência série/ano/Ciclo, quando em transferências
recebidas de outras redes. Essa medida visa a garantir a convivência dos
estudantes com seus pares, considerando‐se as diversas etapas que as crianças,
jovens e adultos vivenciam.
• Que os alunos sejam agrupados no cotidiano da escola segundo as propostas
pedagógicas que melhor convierem à aprendizagem de todos e cada um. Os
agrupamentos devem ser temporários, dentro de cada Ciclo, ou até entre alunos
de Ciclos diversos, de acordo com projetos de trabalho originados das
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necessidades e/ ou interesses dos professores e alunos. Porém, todo cuidado deve
ser tomado para que essa prática não restaure o velho modelo de “classes fortes”
e “classes fracas”, que historicamente serviram à estigmatizaçãon e marginalização
dos que mais precisam da escola para aprender.
• Que sejam organizados Grupos de Apoio ou acompanhamento aos alunos ao
longo do ano letivo, nos horários que hoje são disponíveis para tal: CHP (Carga
Horária Pedagógica), TDI (Trabalho Docente Individual), HP (Hora Projeto) e
outros que vierem a ser estabelecidos pela SME. É fundamental que cada escola
elabore e programe mecanismos de recuperação contínua e paralela aos alunos
com quaisquer dificuldades na aprendizagem, não deixando para fazê‐lo ao final do
ano letivo ou do Ciclo. O apoio externo, realizado nos tempos pedagógicos que
denominamos recuperação paralela ou reforço, não tira, porém, a
responsabilidade do ensino e aprendizagem da sala de aula.

PARTE III
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AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE SABERES

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha
supera mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua
construção antes de transformá‐la em realidade. No fim do processo do
trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na
imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o
qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente
em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao
qual tem de subordinar sua vontade (Marx, 1987, p. 202).

Desenvolver processos educativos envolve escolhas a todo o tempo. As avaliações,
formais e informais, orientam as tomadas de decisão sobre os objetivos, o modo de
ensinar e a construção das relações na escola. A avaliação implica, de maneira explícita ou
não, projetos de sociedade e concepções de sujeito e de aprendizagem, dirigidos pelas
referências culturais e políticas de quem avalia. Assim, uma prática de avaliação
emancipatória deve explicitar seus instrumentos, critérios e valores. Mas quem avalia
quem e o quê? Como? A concepção de escola que vimos delineando implica a construção
dos processos avaliativos nos coletivos de profissionais, de pais e de alunos. O isolamento
e a concentração de poderes em poucos sujeitos no momento da avaliação do trabalho da
escola é impedimento para que este seja apropriado e realizado de modo consciente e
autônomo por educadores e educandos. De acordo com Fernandes
(2008, p. 17):
A avaliação é, portanto, uma atividade que envolve legitimidade técnica e
legitimidade política na sua realização. Ou seja, quem avalia, o avaliador,
seja ele o professor, o coordenador, o diretor etc., deve realizar a tarefa
com a legitimidade técnica que sua formação profissional lhe confere.
Entretanto, o professor deve estabelecer e respeitar princípios e critérios
refletidos coletivamente, referenciados no projeto político‐pedagógico, na
proposta curricular e em suas convicções acerca do papel social que
desempenha a educação escolar. Este é o lado da legitimação política do
processo de avaliação e que envolve também o coletivo da escola (Fernandes,
2008, p. 17; grifos nossos).

A avaliação educacional na Rede Municipal de Ensino de Campinas vem se dando
em três esferas, descritas sequencialmente:
• Avaliação institucional participativa: feita em cada escola através das
Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) e articulada pelo Departamento
Pedagógico e NAEDs.
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Busca‐se um modelo que se aproxime de uma avaliação mais compreensiva,
contrário ao modelo de competição, de classificação e de ranqueamento, típico de uma
cultura avaliativa que, em nosso país, tem apontado os professores e os gestores como os
responsáveis pela falta de qualidade das escolas. Na perspectiva da Avaliação Institucional
Participativa que vem sendo implementada na rede municipal, o processo de avaliação
deve visar ao planejamento e à realização de ações, isto é, à produção de políticas
públicas pautadas em um padrão de qualidade explícito, atualizado, inclusivo e negociado.
(Proposta de matriz de referência para a rede de Campinas)
Desde 2002, a SME tem estabelecido parceria com o Laboratório de Observação e
Estudos Descritivos (LOED) da Faculdade de Educação da UNICAMP e procurado
desenvolver um sistema de avaliação participativo que permita obter dados confiáveis
através de diagnósticos construídos por educadores, pais e alunos. Tais diagnósticos
devem servir ao monitoramento contínuo e ao controle social sobre a qualidade das
escolas e subsidiar o Poder Público na definição de políticas que impactam as condições
estruturais de funcionamento das mesmas (como condições de trabalho, salário,
formação e jornada) e a própria gestão do sistema educativo (questões relacionadas à
democratização pela participação nos processos decisórios).
Dada a escassez de experiências de avaliação institucional no ensino fundamental, o LOED
propôs um modelo que se ancora nas premissas do SINAES, Sistema Nacional de Avaliação
do Ensino Superior. O modelo é composto pelos processos de avaliação interna, de
avaliação externa e de sistema de avaliação de desempenho dos alunos. Para
concretização das práticas de Avaliação Institucional, em 2006, o Departamento
Pedagógico da SME assumiu a elaboração de um Plano de Avaliação Institucional para a
implementação em toda a rede municipal de Campinas. Tal Plano foi concluído em agosto
de 2007 e nele encontra‐se a seguinte afirmação:
Defendemos que qualidade de ensino é resultante de uma equação que considera
aquilo que melhor se produz nas condições reais existentes. Deslocar estas
variáveis pode significar um olhar míope sobre a realidade das escolas e dificultar
o processo de mudança inerente a todo ato avaliatório. (Proposta de Avaliação
Institucional LOED/SME, 2005).

O processo de avaliação em educação deve ir além da sondagem de desempenho
dos estudantes por meio de provas, pois tão importante quanto esta sondagem é
compreendermos quais fatores interferem neste desempenho. A interpretação dos
resultados obtidos nas provas deve se constituir numa leitura mais ampla:
Deriva daí nossa defesa da avaliação da escola como um todo. Só assim superamos
os limites da medida educacional e produzimos um processo de avaliação que
utiliza sim a medida, mas apenas como uma de suas etapas. Dados de avaliação
devem fazer sentido e produzir novos sentidos. (Proposta Avaliação Institucional
LOED/SME, 2005).
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As experiências em relação aos processos de avaliação educacional têm revelado a
necessidade de que seus princípios orientadores sejam construídos e conhecidos por
todos, de forma a se conseguir maior envolvimento no processo:
Defendemos que quando se objetiva produzir maior qualidade em escolas, não se
pode desconsiderar que pertence ao coletivo dos professores/
estudantes/gestores/funcionários/famílias o protagonismo no processo de
avaliação. (Proposta Avaliação Institucional – LOED/SME, 2005).

Essa concepção de avaliação se fundamenta no compromisso e na valorização dos
atores da escola, sem os quais, decididamente, não há mudança na educação.
• Avaliação de Sistema: mapeamento dos conhecimentos já conquistados pelos
alunos do conjunto das escolas da rede municipal.
O Departamento Pedagógico iniciou, em 2005, a construção de um sistema próprio
de avaliação de desempenho dos alunos, a chamada Prova Campinas. Esta iniciativa
procura dar à rede maior autonomia frente a um modelo de avaliação que se consolidava
por meio do SAEB e Prova Brasil. Sem dúvida, os resultados a que chegam os sistemas
nacionais de avaliação podem ser úteis no planejamento de políticas. Porém, escapa a
essas provas, feitas em formato de teste, uma série de considerações a respeito dos
processos de aprendizagem dos alunos e do trabalho na escola, que interessa à Secretaria
captar.
Na Prova Campinas, por meio de questões dissertativas, foi possível perceber os
diversos modos pelos quais os alunos resolvem as situações‐problema tipicamente
escolares (aquelas mais comuns entre as atividades trabalhadas em sala de aula) como
também aquelas que não constam habitualmente do repertório do professor e dos
materiais, mas que também são enfrentadas cotidianamente em um mundo letrado.
Buscando coerência com princípios de não “ranqueamento”, a SME estabeleceu também
que cada escola, em particular, receberia os resultados obtidos por seus alunos, e as
análises de desempenho a serem publicizadas seriam do conjunto da Rede. Tais análises
devem proporcionar uma reflexão sobre o trabalho com leitura, com escrita e com
matemática a partir das tendências observadas nas várias escolas. Interessa à SME
qualificar o olhar sobre elas, devolvendo‐lhes dados locais e mantendo, ao mesmo tempo,
uma visão global de rede.
Assim, uma equipe de professores da Faculdade de Educação da UNICAMP,
juntamente com um grupo de professores e coordenadores pedagógicos da rede,
formularam a Prova Campinas (2008)1, Partiu‐se dos planos de ensino e exemplos de
atividades fornecidos pelos professores da então 3º série, para compor questões de
português e de matemática a serem respondidas de forma dissertativa. No início de 2008,
os alunos do 5º ano (então denominado segundo ano do Ciclo II), realizaram a prova e os
resultados foram apresentados no “Relatório Final da Avaliação de Desempenho em
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Língua Portuguesa e Matemática – 2º Ano do Ciclo II da Rede Municipal de Ensino de
Campinas – SP 20084”. Em 2010, uma segunda edição da Prova Campinas será realizada
com alunos de 4º ano.
A participação da Rede Municipal nas avaliações externas conduzidas pelo governo
federal se iniciou em 2007, quando os alunos dos 5ºs anos e 8ªs séries responderam à
Prova Brasil. Em 2008, os alunos dos segundos anos do Ciclo I passaram a ser avaliados
pela Provinha Brasil, que foca a alfabetização.
Atualmente, não se pode negar a importância que vem tomando a política
avaliativa do governo federal, estabelecendo o IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação) como referencial para monitorar as redes públicas, compondo, num mesmo
índice, informações sobre rendimento escolar (taxa de aprovação) e proficiência em
leitura e matemática (medidos pelos testes padronizados). Contudo, há dois grandes
problemas que vemos nesta política:
• o ranqueamento provocado pela publicação dos resultados das provas: ao
publicar os resultados, o MEC não expõe dados de funcionamento das escolas nem
das condições de acesso das famílias aos bens culturais que concorrem para
alavancar o sucesso das crianças, jovens e adultos na escolarização formal.
• um oferecimento ainda tímido de recursos para que as escolas superem o baixo
desempenho: para além de um retrato de resultados de avaliações de
desempenho dos alunos, é preciso que o IDEB seja tomado como instrumento
para ampliação dos direitos das crianças e jovens à educação de qualidade. Nas
escolas onde se encontram as crianças, jovens e adultos das camadas mais
empobrecidas da população, observamos a forte tendência de apresentarem o
IDEB mais baixo.

Políticas inclusivas, tanto no campo da educação como da cultura e demais
direitos, devem ser pensadas para todas as escolas, já que a educação é um direito
universal. Compreendemos que, em alguns momentos, a focalização com políticas
especiais para as escolas com mais baixo IDEB pode ser necessária, mas não podemos nos
induzir ao abandono aquelas que já possuem melhores condições, pois se corre o risco de
vermos seu desempenho piorado. Além disso, mesmo aquelas que atingiram resultados
melhores na rede, devem continuar aprimorando sua ação educativa para realizar
concretamente o direito de todas as crianças e jovens aprendendo.
Considerados os limites dos instrumentos de avaliação educacional focados no
desempenho dos alunos, restam‐nos suas potencialidades. Tanto a Prova Campinas como
a Prova Brasil e a Provinha Brasil são basicamente instrumentos de levantamento de
dados sobre aprendizagem, os quais podem contribuir para a escola, com a condição de
4

O sistema de avaliação de desempenho dos alunos vem sendo elaborado, de 2008 até aqui, com a assessoria dos
professores: Profa. Dra. Anna Regina Lanner de Moura, Prof. Dr. Antonio Miguel, Profa. Dra. Lílian Lopes Martin da Silva e Profa. Dra.
Norma Sandra de Almeida Ferreiro
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que esta se aproprie de seus resultados, refletindo sobre o currículo e suas práticas
pedagógicas para aprimorá‐los. Ao Poder Público cabe tomar os resultados dessas
avaliações como orientadores de políticas concretas de melhoria das condições de
aprendizagem e de acesso e permanência – com aprendizagem – de todas as crianças,
jovens e adultos.

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Aprendizagem é uma condição intrinsecamente humana. Desde o nascimento, os
sujeitos aprendem comportamentos, linguagens e valores nas relações sociais, produzindo
o que denominamos cultura. O que se aprende na escola é uma cultura determinada,
formada pelos saberes escolares que foram estabelecidos, sistematizados e
hierarquizados por determinados grupos sociais, geralmente aqueles ligados à
transmissão da cultura escrita escolar, em cada sociedade e período histórico. O valor
dado aos saberes escolares, portanto, tem uma relação direta com os valores de
determinados grupos, ou classes sociais, se quisermos ser mais precisos.
Não por acaso, desde que tiveram acesso à escola, as crianças, jovens e adultos das
classes populares tendem a apresentar os desempenhos mais baixos nas avaliações
escolares. Altos índices de reprovação e abandono logo nos primeiros anos de
escolarização são indicados pelas estatísticas do sistema educacional brasileiro (Patto,
1990; Ribeiro, 1991). Agora, mais recentemente, os mais baixos desempenhos nas
avaliações padronizadas conduzidas pelos governos em nível local ou nacional
predominam entre as escolas das periferias mais pobres.
De outro lado, pesquisas realizadas fora do contexto escolar mostram que as
crianças das classes populares possuem todas as condições de aprender, já que na vida
resolvem variados problemas práticos por meio de complexas operações mentais (Carraher,
1989; Patto, 1981). Como entender tal paradoxo? Para responder a esta questão, parece‐
nos necessária uma constante reflexão sobre que aluno é esse e que escola temos lhe
oferecido.
A avaliação, como prática escolar, pode nos oferecer elementos para esta reflexão.
No entanto, ela nunca será neutra e estará sempre a serviço de um projeto de sociedade
e, portanto, de sujeito. Ou seja, ela é marcada por valores socialmente estabelecidos e
pelas relações de poder que levam certos valores a predominarem sobre outros em cada
momento histórico. Pensando na sala de aula contemporânea, em uma escola que se
pretende democrática e inclusiva, como poderia se dar a avaliação da aprendizagem dos
alunos? Tomemos, para efeito de comparação, a avaliação em dois polos antagônicos. Em
um, ela serviria principalmente para medir, classificar e registrar sucessos e fracassos dos
alunos; noutro, seria um instrumento de compreensão dos sujeitos em seu processo de
construção de conceitos e leitura do mundo.
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De um lado, toma‐se por avaliação apenas um processo que se esgota na
construção e aplicação de instrumentos que pretendem oferecer um julgamento de valor
daquilo que foi aprendido. De outro, concebe‐se a avaliação em sua relação com a
progressão das aprendizagens, incorporando a observação preliminar dos saberes já
desenvolvidos (inclusive com uma apreciação de valor das aquisições esperadas) para
direcionar replanejamentos das práticas educativas, bem como mobilizar lutas por
condições de realização plena do projeto pedagógico. Nessa perspectiva, visa à
reorganização radical do funcionamento da escola a fim de atender, com as melhores
condições possíveis, às necessidades concretas dos alunos. A transformação da lógica
tradicional da escola excludente para uma escola democrática e inclusiva passa
necessariamente por assumirmos, enquanto rede de ensino, essa última perspectiva.
Trata‐se de um processo de valorização de uma prática já comum a muitos professores e
escolas de nossa rede, e que merece ser consolidada como alternativa concreta de
avaliação de aprendizagem.
A implementação dos CICLOS na rede municipal, iniciada em 2005, veio
acompanhada de indicações do uso da Avaliação Diagnóstica e da Descrição de Saberes
como uma aposta na construção de novas perspectivas para a avaliação. Vejamos do que
tratam estas propostas.

A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA CONSTRUÍDA NO COLETIVO DE PROFESSORES
E A DESCRIÇÃO DOS SABERES ORIENTAD ORA DO PLANEJAMENTO
Tradicionalmente, a avaliação escolar tem se expressado num trabalho solitário de
professores, que assumem individualmente a responsabilidade pela elaboração e pela
aplicação de instrumentos e, posteriormente, pela análise dos dados gerados. Nossa
reflexão caminha no sentido de superação dessa realidade, destacando a necessidade de
promover um processo coletivo e plural, que abarque os diferentes envolvidos na relação
pedagógica, estabelecendo um diálogo em que o processo e os resultados possam ser
compartilhados pelos diversos segmentos envolvidos.
A ênfase na realização de uma avaliação mais coletiva entre os professores está
relacionada aos desafios de romper com as atividades e produções exclusivamente
individuais, que isolam professores. Quando há o trabalho coletivo, cada professor pode
compartilhar seus saberes e dificuldades e se reconhecer como autor na condução do
processo de ensino. Quando os saberes dos professores são acolhidos e valorizados em
planejamentos e avaliações conjuntas, há sucessivas revisões e registro desses saberes
num processo formativo que pode beneficiar a didática de cada educador.
Por sua vez, a Descrição dos Saberes dos Alunos, prática que a SME vem indicando
às escolas partir de 2005, explicitada no documento intitulado “Documento para
Discussão nas Unidades Educacionais da Rede/Fumec” (2005), está ancorada na
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perspectiva de que os professores estudem coletivamente as aprendizagens de seus
alunos e a trabalhem a partir daquilo que as crianças, jovens e adultos demonstram saber.
Na prática pedagógica, espera‐se que os alunos atinjam determinados resultados
na aquisição do conhecimento ao final de etapas específicas, sejam elas trimestrais,
anuais, de ciclos ou níveis da escolarização. Sabe‐se que, ao vivenciar uma mesma
situação didática, cada aluno responde de formas diferentes às aprendizagens esperadas –
é fato que os alunos têm ritmos e níveis diversos de conhecimento e que cada modo de
aprender exige intervenções pontuais do professor. Segundo esse raciocínio, uma aula
que proponha um único tipo de atividade, preparada com a expectativa de que todos a
realizem da mesma forma e aprendam ao mesmo tempo, não é eficiente para ensinar a
todos os alunos. No entanto, planejar para cada um deles não é tarefa fácil, sendo mesmo
impossível, considerando o número de alunos que um professor dos anos finais do ensino
fundamental atende.
Como, então, organizar o trabalho pedagógico diante dessa heterogeneidade?
Planejar algo único e comum para a turma não basta. Ao mesmo tempo, não é possível
trabalhar individualmente com cada aluno nas aulas. Uma alternativa que vem sendo
experimentada por muitos professores é planejar para diferentes grupos de alunos, de
acordo com níveis de aprendizagens que, mesmo não sendo iguais, podem ser
categorizadas em grupos de saberes.
Isso proporcionaria a visualização de um “mapa” da realidade da turma para o
planejamento de atividades, tanto aquelas comuns a todos os alunos, como também as
diferenciadas, pensadas para cada grupo, considerando‐se suas necessidades de
aprendizagem. Ao atentar para estas necessidades, os professores também podem
explorar uma mesma atividade, em uma mesma aula, de modos diferentes, para que
todos os alunos aprendam com ela. Como dissemos acima, há momentos de trabalho
comum, em que a diferença de saberes é constitutiva das experiências de aprendizagem,
como há outros momentos em que é necessário oferecer situações didáticas apropriadas
a cada aluno – o que, seria contemplado pela consideração dos grupos de saberes com
que o professor se depara cotidianamente na sala de aula.
Temos visto que aquilo a que chamamos de dificuldade de aprendizagem é, por
vezes, uma condição ou um modo de aprender diverso. A observação cuidadosa sobre os
procedimentos de aprendizagem utilizados pelos alunos pode ajudar os professores a
definir intervenções mais eficientes no ensino. Pautado por esta perspectiva, o
Departamento Pedagógico indica que as escolas realizem o trabalho de avaliação de
aprendizagem dos alunos, fazendo uso da Avaliação Diagnóstica e da Descrição de
Saberes. Os procedimentos para este trabalho devem ser planejados de modo que:
• a cada início de ano os professores de cada ciclo definam, coletivamente, um
conjunto de atividades que funcionem como instrumentos de avaliação de acordo
com critérios e objetivos de sondagem, visando ao planejamento de ensino. Tais
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atividades devem possibilitar conhecer os alunos reais, aqueles com quem os
professores se encontram cotidianamente;
• os dados obtidos na avaliação diagnóstica sejam analisados pelo grupo de
professores do ciclo, com o objetivo de compreenderem, em parceria, as
potencialidades e dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem;
• o professor da turma realize a Descrição dos Saberes observados na produção de
cada aluno e do coletivo da turma, indicando quais as aprendizagens já são
consolidadas e o que falta aprender;
• a partir da Descrição de Saberes, o professor da turma, deve sempre socializar
suas análises com os colegas do ciclo, e agrupar os alunos por níveis de saberes já
consolidados;
• a partir dos grupos de saberes e das necessidades de aprendizagem observadas
– inclusive aquelas ligadas às deficiências físicas, mentais e aos transtornos globais
do desenvolvimento –, os professores tracem os objetivos para toda a turma e
para cada grupo, visando ao planejamento de aulas com atividades que
contribuam para que todos os alunos avancem na construção de conhecimentos;
• ao longo do trimestre, sejam realizadas novas avaliações e replanejamentos do
trabalho, visando a promover sempre novas e maiores aprendizagens. Ao final de
cada trimestre, as avaliações até então promovidas devem subsidiar a
Descrição de Saberes consolidados pelos alunos no período;
• a recuperação paralela seja realizada com todos os alunos que dela necessitem
para prosseguir com autonomia no trabalho de sala de aula. É sabido que muitos
alunos precisam do apoio extra‐aula, nos tempos pedagógicos que a legislação
denomina de recuperação contínua e paralela. Os professores devem planejar,
realizar e socializar entre si as experiências bem sucedidas de acompanhamento
semanal de alunos com dificuldades de aprendizagem;
• as Fichas Descritivas dos Saberes sejam utilizadas como instrumentos de registro
da aprendizagem dos alunos na escola. As Fichas devem ser preenchidas pelo
professor, a cada trimestre letivo. São documentos que acompanham a vida
escolar dos alunos e informam às famílias sobre o processo de aprendizagem de
seus filhos. Outros instrumentos de registro podem ser considerados pelos
professores quanto à sua funcionalidade para o replanejamento das aulas e para a
comunicação com os pais. Entre as variadas formas de registro, destacamos: a
pasta individual (dossiê/portfólio) de cada aluno; o portfólio coletivo da turma; o
relatório individual – por aluno, produzido cada um dos professores da turma ou
pelo conjunto de professores da mesma; a ficha avaliativa em que se descrevem as
dificuldades específicas, a serem tomadas em planos de estudo e recuperação
paralela;
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• a autoavaliação pelos alunos seja implementada, como recurso para o professor
conhecer as aprendizagens dos alunos e dar oportunidade para que estes
construam autonomia nos estudos, na medida em que aprendem a monitorar o
seu próprio desenvolvimento. Este tipo de avaliação pode se realizar por meio de
diversas atividades, tais como entrevistas com os alunos, conversas informais ou
autoavaliação escrita.

PARTE IV
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EDUCAÇÃO E A DIVERSIDADE ÉTNICO‐RACIAL
HISTÓRIA DA ÁFRICA, AFRO‐BRASILEIRA E INDÍGENA NO CURRÍCULO ESCOLAR
De acordo com Nascimento (1994), o conteúdo educacional brasileiro traz
embutido um arcabouço ideológico racista, que aponta os negros como um povo extinto,
visto que, citados nos livros didáticos sempre no passado, incute no educando negro o
perfil de ser inferior, deixando‐lhe como alternativa o “embranquecimento”. Partindo
desse mesmo princípio, podemos aplicar essa compreensão com relação ao tratamento
dado aos povos indígenas no âmbito escolar, o que consolida um exemplo da construção
do sentimento de inferioridade e o consequente desprezo pelos valores culturais.
Partir desse pressuposto leva‐nos à necessidade de apurar nosso olhar sobre
questões historicamente relegadas ao segundo plano, ou mesmo desconsideradas na
instituição escolar, como é o caso das relações raciais que se constituíram em nosso país,
as quais permeiam o contexto social de toda a comunidade escolar, tornando‐as objeto de
estudo, de pesquisa, de análise, de discussão, de reflexão e de ação do Projeto Pedagógico
das unidades educacionais.
Não há como discutir Diretrizes para organização do trabalho pedagógico sem
abordar elementos que perpassam a formação da consciência crítica cidadã, como
também as relações étnicas e raciais em nossa sociedade e no mundo. Dessa forma, mais
do que fazer cumprir a legislação (LDBEN e suas alterações na forma das Leis 10.639/03 e
11.645/08), mas principalmente para sermos coerentes com os princípios declarados em
nossa proposta pedagógica, cumprindo‐nos, apresentar orientações gerais para
abordagem desse tema pelas escolas municipais da cidade de Campinas. O que
apresentamos é uma síntese do que foi produzido pelos profissionais da nossa rede, nos
diferentes níveis e modalidades de ensino, em diferentes espaços de discussão, de
formação e de produção.
Entre os desafios colocados para a educação no século XXI, está a garantia de
permanência dos alunos na escola e da qualidade de sua aprendizagem, promovendo
apropriação de conhecimentos e ampliação do seu universo cultural. Este é um dos
pontos destacados em diversos documentos internacionais sobre educação, dentre os
quais destacamos o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação
para o Século XXI (Delors, 2001).
No âmbito do nosso país, o próprio movimento negro, por ocasião dos 300 anos de
morte de Zumbi dos Palmares, maior líder negro brasileiro, realizou uma marcha que deu
origem ao “Documento da Marcha Zumbi dos Palmares...”, o qual traz um importante
exemplo sobre o reconhecimento da importância dada pelos movimentos sociais ao papel
da escola (Brasil, 1996, p. 11):
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Refletindo os valores da sociedade, a escola se afigura como espaço privilegiado
de aprendizado do racismo, especialmente devido ao conteúdo eurocêntrico no
currículo escolar, aos programas educativos, aos manuais escolares e ao
comportamento diferenciado do professorado diante de crianças negras e
brancas.

Essas reivindicações repercutiram nas instâncias representativas do Estado em
seus diversos níveis (federal, estadual e municipal). No caso específico da nossa cidade, há
alguns anos, mais demarcadamente a partir de 2001, a Secretaria Municipal de Educação
de Campinas vem desencadeando ações que visam a contribuir para superação de
práticas racistas e preconceituosas no trabalho pedagógico de nossas unidades
educacionais. Dentre essas ações podemos destacar a organização de Grupo de Trabalho
(GT) “Memória e Identidade: Resgatando a Cultura Negra na SME/FUMEC”, que tem o
objetivo de resgatar a produção cultural do negro e incluir o tema relações étnicas e
raciais nos projetos pedagógicos e nas práticas escolares, bem como questionar, por meio
do resgate histórico da rede, a não apropriação da diversidade étnica nos espaços
educacionais.
Compreendemos ser a escola um espaço fundamental de produção do
conhecimento e de valores, que não se faz sem reflexão. Essa reflexão abrange os
processos de interação, os quais podem se basear e levar ao respeito, confiança, diálogo,
solidariedade ou podem ser e levar ao autoritarismo, obediência, disciplina e
individualismo. Da mesma forma, estamos conscientes de que a educação e o professor
não são os únicos responsáveis pela formação da personalidade do aluno. Cada modelo de
interação contribui para a formação de um modelo de sujeito.
Sabemos que o professor, em sua prática, na sala de aula ou fora dela, difunde
ideias políticas sobre a sociedade quando expressa juízos de valor sobre justiça, liberdade,
igualdade, entre outros. Da mesma forma, ao demonstrar padrões de comportamento
como aceitáveis ou não, colabora para o controle social pela assimilação desses padrões
pelos alunos. Esses padrões éticos podem ser de conformismo ou de mudança, de crítica
ou de aceitação. Dessa maneira, o professor exerce de fato uma influência sobre a
concepção política dos seus alunos frente à sociedade.
Nesse sentido, o “Documento da Marcha...” (Brasil, 1996) não atribui à escola a
responsabilidade de acabar com o racismo, no entanto, afirma que ela tem
desempenhado um papel importante para a aceitação natural e para a conservação da
ordem estabelecida. E defende a “valoração positiva da diversidade étnico‐racial...” (Cf. p.
11), maiores investimentos na escola pública, controle da qualidade dos conteúdos
transmitidos no material didático, programas de formação permanente dos profissionais
da área, programa de eliminação do analfabetismo e o “Desenvolvimento de ações
afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, às universidades e às
áreas de tecnologia de ponta”. (p. 25)
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A Lei nº 10.639/03, que entrou em vigor a partir de 2004, instituiu Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico‐raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana, cujo Parecer do Conselho Nacional de
Educação propõe que a educação trabalhe no sentido de promover:
“A divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico‐racial –
descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de
asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que
todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada.”

A Secretaria Municipal de Educação de Campinas instituiu nesse período o
Programa Memória e Identidade: Promoção da Igualdade na Diversidade (MIPID), com o
objetivo de promover a igualdade na diversidade, tendo como um dos seus diferenciais a
instituição da figura do educador étnico, um professor de referência em cada região da
cidade, o qual deverá desenvolver propostas de formação continuada para os
profissionais, problematização e acompanhamento das práticas pedagógicas visando à
abordagem sobre as relações raciais e étnicas em diferentes âmbitos do Projeto
Pedagógico das unidades educacionais da SME e da Fundação Municipal de Educação
Comunitária – FUMEC.
O Programa, reconhecido nacionalmente, com diversas unidades recebendo o
prêmio “Educar para Igualdade Racial”, foi fonte para vários programas exibidos por redes
de televisão, como referência sobre metodologias educativas de combate ao racismo, ao
preconceito e de inclusão das contribuições dos diferentes grupos para a produção social
do conhecimento.
Em 2007, com a falta de professores em algumas unidades, o programa foi
reformulado passando a funcionar de forma centralizada, em continuidade às ações que já
se encontravam em andamento. Tendo em vista o reconhecimento da própria rede sobre
a importância do Programa, se faz necessário retomar na integralidade o desenvolvimento
dessas ações, as quais precisam ser ampliadas e otimizadas para atender às novas
demandas.
Em 2008, o Estado brasileiro deu mais um passo no sentido de promover
reparações a grupos étnicos excluídos do currículo das escolas ao promulgar a Lei nº
11.645, que inclui a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura indígena.
Mesmo antes da promulgação desses documentos, diversos profissionais da
educação de Campinas têm empreendido esforços na busca pela produção de
conhecimentos que possibilitam romper com a lógica reprodutivista da escola, a qual leva
a compactuar e a reforçar o sistema racista de nossa sociedade. Com isso busca‐se realizar
o que prevê a Diretriz Nacional de Ensino Fundamental, quando afirma que:
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O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz para a Educação
Nacional, no sentido do reconhecimento das diversidades e peculiaridades básicas
relativas ao gênero masculino e feminino, às variedades étnicas, de faixa etária e
regionais e às variações sócio/econômicas, culturais e de condições psicológicas e
físicas, presentes nos alunos de nosso país. Pesquisas têm apontado para
discriminações e exclusões em múltiplos contextos e no interior das escolas,
devidas ao racismo, ao sexismo e a preconceitos originados pelas situações sócio‐
econômicas, regionais, culturais e étnicas. Estas situações inaceitáveis têm deixado
graves marcas em nossa população infantil e adolescente, trazendo conseqüências
destrutivas. Reverter este quadro é um dos aspectos mais relevantes desta
diretriz.

Para que as ações profissionais sejam coerentes com esses valores, a Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) aponta algumas medidas
políticas de reparações na educação, que devem ser adotadas pelos sistemas de ensino:
• garantia de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar;
• valorização do patrimônio histórico afro‐brasileiro e indígena;
• garantia de aquisição das competências e conhecimentos para continuidade dos
estudos;
• condições para alcançar os requisitos para conclusão de cada nível de ensino;
• adoção de políticas educacionais e estratégias pedagógicas de valorização da
diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico‐racial presente no âmbito
escolar, nos diferentes níveis;
• correção de posturas, atitudes e palavras que impliquem desrespeito,
discriminação, e outras formas de desqualificação humana (apelidos, piadas, etc);
Quanto às ações educativas de combate ao racismo e à discriminação, a SEPPIR
aponta como medidas igualmente importantes:
• adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da
diversidade, afim de superar a desigualdade étnico‐racial presente na educação
escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino;
• o questionamento das relações étnico‐raciais baseadas em preconceitos que
desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e
atitudes
que, velada ou explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade
em relação aos negros, própria de uma sociedade hierárquica e desigual;
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• a valorização e a divulgação dos processos históricos de resistência negra
desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na
contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas, além de respeito
a tais processos;
• a valorização e a divulgação dos processos de luta e resistência dos povos
indígenas, durante o processo de ocupação portuguesa e nos períodos
posteriores,
até o momento atual, além de respeito a tais processos;

• valorização das pessoas negras, por sua ascendência africana, por sua cultura e
por
sua história, além de respeito a elas;
• valorização e a divulgação dos elementos originais da cultura indígena que
contribuem para a construção social do conhecimento, além de respeito a eles;
• busca de compreensão dos valores e das lutas de todos os povos, bem como
sensibilidade diante do sofrimento, causado por tantas formas de desqualificação,
como apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo
incapacidade, ridicularização de seus traços físicos, a textura de seus cabelos, e
zombando de suas religiões de matriz africana;
• criação de condições para que os alunos negros não sejam rejeitados em virtude
da cor da pele, menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido
explorados como escravos, não sejam desencorajados a prosseguir estudos, a
estudar questões que dizem respeito à comunidade negra.
Por sua vez, o documento nos chama atenção para o fato de que não se trata de
mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas
ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e
econômica brasileira.
O Brasil, país multi‐étnico e pluricultural, necessita de organizações escolares
através das quais todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de
aprender e de ampliar conhecimentos. Não é possível conviver com práticas pedagógicas
em que o aluno se veja obrigado a negar a si mesmo, ao grupo étnico/racial a que
pertence e a adotar costumes, ideias e comportamentos que lhes são adversos.
Nosso desafio está em promover a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e
de atividades que incluam a experiência de vida dos alunos e dos professores, valorizando
aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas negras, brancas, mestiças, assim
como considerem relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto da sociedade.
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Felizmente, já proliferam nas escolas iniciativas individuais e coletivas que promovem a
inserção desses temas no Projeto Pedagógico sendo, inclusive em alguns casos,
incorporado de maneira definitiva no currículo da unidade educacional. Temos contado
com contribuição de grupos do Movimento Negro, e de grupos culturais negros, bem
como da comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos professores, na
elaboração de projetos político‐pedagógicos que contemplam a diversidade étnico‐racial.
Para isso, já temos à disposição da nossa rede instrumentos diversos, como cursos,
materiais e experiências desenvolvidas que podem contribuir para o avanço e
aprofundamento de experiências curriculares por parte dos nossos profissionais.

PARTE V
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EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE HUMANA

Para iniciarmos a discussão sobre gênero e sexualidade na escola devemos,
necessariamente, partir de uma exposição histórica a qual visa a contextualizar as
questões que permeiam a abordagem sociológica e antropológica, tanto da sexualidade
humana e suas várias manifestações, quanto da vivência do multiculturalismo e da
diversidade.
RICHARD PARKER (1991), ao reler GILBERTO FREYRE, explica que no período
colonial existia domínio total (de vida e de morte) do pai sobre o filho e total submissão da
mulher ao homem. Imperava o duplo padrão de moralidade (uma moral para o homem e
outra para a mulher) e a polarização exagerada e total dos sexos, sendo que a Casa
Grande se constituía em fortaleza para o patriarca e seus filhos homens – ocorrendo
livremente a relação sexual do patriarca com várias mulheres, e também do filho homem
que aumentava o “rebanho” do pai. Constituía‐se, porém, em prisão para as mulheres, já
que estas eram completamente submissas aos homens.1
Podemos afirmar que, embora existisse um poder patriarcal, nos moldes descritos
em Casa Grande e Senzala, centrado no controle das vidas pela figura do senhor de
escravos, havia também resistências dentro do sistema pelas mulheres. Entre os discursos
hegemônicos e as práticas culturais do cotidiano havia a produção de distintos significados
entre as pessoas, inclusive entre as mulheres e homens5.
Diante deste panorama, a escola não acolhia a mulher, conforme relata RIBEIRO:
A história da Educação das mulheres no Brasil é bastante singular. Rara,
excepcional e inusitada. Seu percurso entrelaça‐se ao caminho bizarro da própria
história da colonização brasileira. [...] A trajetória da ausência da educação
feminina coincide também com a história da construção social dos gêneros, das
práticas da sexualidade e da servidão no Brasil. O corpo feminino deveria servir ao
português. Miscigenar, verbo muito utilizado para explicar essa mistura, tinha o
objetivo de juntar sexualmente corpos de raças e etnias diferentes, em condições
sociais igualmente diferentes. (RIBEIRO, 1987).

5

Atualmente, algumas abordagens totalizantes tendem a ser relativizadas diante da pluralidade de relações que permeiam
o contexto social. Nesse sentido, é interessante destacar que, mesmo no período colonial, havia mulheres negras e
escravas que lideravam fugas, tais como a lendária Princesa Zacimba Gaba, de uma nação africana de Gabinda, em
Angola. Segundo sua história, “após envenenar seu senhor fugiu com centenas de escravos, formando um quilombo na
região de Itaúnas (...) Os seguidores deste quilombo costumavam atacar as fazendas e embarcações que traziam escravos
para o Porto de São Mateus e os libertavam”. (O’DWYER, Eliane Cantarino. Quilombos: identidade étnica e
territorialidade. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 268p. (introdução. p para o Porto de São Mateus e os libertavam”. (O’DWYER,
Eliane Cantarino. Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 268p. (introdução. p.
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Podemos questionar a quais corpos femininos essa submissão ligada à
miscigenação estava vinculada. As mulheres escravas eram vistas como futuras esposas
com a missão da miscigenação? As mulheres brancas portuguesas trazidas com o
interesse de povoar e ocupar o território brasileiro pertenciam a quais classes sociais em
Portugal?
Do ponto de vista da Casa Grande, segundo PARKER (1991), até os cinco ou seis anos,
menino e menina ficavam juntos e são educados pela mãe, pela avó, pela tia, etc.
Depois acontece uma ruptura e se inicia a educação específica de cada sexo: a feminina,
marcada pela ocultação (até mesmo da menstruação) e vigilância, sendo a mulher
educada para o casamento; e a educação masculina, marcada pela iniciação sexual, na
senzala e, algumas vezes, no bordel.
Em uma sociedade em que alguns são proprietários de outros, ou seja, que
permite que o senhor se constitua em legítimo dono não apenas dos corpos, mas dos
corações e das mentes dos escravos (impondo‐lhes, por exemplo, confissão religiosa,
língua, costumes e indumentária), nada há de se estranhar que não apenas as
escravizadas, mas também os escravizados fossem usados como objetos de prazer. É
preciso destacar que, diante do controle dos corpos no período colonial, havia
resistências, e que a figura do “senhor de escravos”, imbuída do poder patriarcal,
necessitava da força bélica, física (capatazes) e institucional para se manter no poder.
A experiência sexual não apenas diferenciava homens e mulheres (papéis de
gênero), mas, também dava significado à experiência individual. Dessa maneira, não
haveria como a sexualidade ter estado ausente da escola, embora negada e ocultada do
Currículo Escolar, por um longo período.
No que se refere à educação sexual, se pesquisarmos os livros que foram utilizados
nas escolas brasileiras, tanto públicas quanto particulares, veremos que, até a década de
1960 do século passado, descrevia‐se minuciosamente o aparelho fonador, o digestivo ou
o respiratório, mas nada se dizia sobre os genitais. Alguns livros falavam genericamente de
um “aparelho reprodutor”, relacionando‐o ao “aparelho urinário”, mas sem maiores
explicações.
Durante várias gerações, a função de fornecer alguma forma de “educação sexual”
foi delegada à família, à Igreja ou a pensadores que possuíam, em maior ou menor grau,
uma ligação com o Estado ou a Religião. Exemplo típico são os livros O Diário de Dany e O
Diário de Ana Maria, de MICHEL QUOIST (1921‐1997) – não por acaso um padre, além de
psicólogo – os quais, a pretexto de fornecer informações aos jovens, condenavam
abertamente a masturbação e a homossexualidade. Devemos reforçar que nos anos 1980,
com o arrefecimento da ditadura militar e a senilidade da Lei nº 5.692/71, que implantou
o tecnicismo na educação brasileira, foram surgindo algumas experiências pioneiras, no
sentido de (re)integrar a sexualidade à vida e (re)integrar a vida na escola.
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Alguns princípios tendem a orientar os trabalhos atuais sobre sexualidade e gênero
nas escolas. De maneira geral, os temas referentes às relações de gênero e sexualidade se
inserem como temáticas transversais e suas ações são comumente organizadas de duas
diferentes maneiras:
• As disciplinas curriculares são eixos centrais e as temáticas transversais são de
diferentes maneiras incorporadas ao conteúdo (ARAÚJO, 2003). Essa perspectiva de
trabalho acontece por meio de ações pontuais, por meio de palestras e assessorias,
oferecimento de projetos interdisciplinares que abordem os temas transversais,
quando a transversalidade é incorporada à própria disciplina, por meio de temas,
quando é trabalhada por meio do currículo oculto, sendo esta última uma das
“formas mais nítidas e corriqueiras de doutrinação dos alunos usada pelos
docentes para moralizar as relações escolares”
(ARAÚJO, 2003, pp. 48‐54).
• As temáticas transversais situam‐se como o eixo do trabalho escolar e os
conteúdos tradicionais são trabalhados a partir delas, as quais são relevantes no
contexto (ARAÚJO, 2003, p. 58).
Em ambos os casos, seja por meio de uma atuação pontual, inserida num contexto
de trabalho com uma organização tradicional dos conteúdos ou por meio de um projeto
como sendo o eixo do ensino a ser desenvolvido, trabalhar com gênero e sexualidade é
sempre um desafio pessoal e coletivo, no qual os enfrentamentos exigem sensibilidade,
abertura para o outro, para as novas relações e configurações sociais.
O Trabalho de Orientação Sexual na Rede Pública Municipal de Campinas iniciouse
de maneira tímida em 1984, na EMPG (hoje EMEF – Escola Municipal de Ensino
Fundamental) pelo Padre MELICO CÂNDIDO BARBOSA, no Parque Tropical. Dentre os temas
trabalhados pelo projeto – os quais incluíam desde masturbação e anticoncepção até a
homossexualidade – ocupavam destaque os papéis masculinos e femininos e as várias
orientações sexuais possíveis.
Em 1987, havia sido construído na Rede um projeto específico chamado AIDS: uma
questão de Educação e, em 1992, a Câmara Municipal oficializou o ensino de
Orientação Sexual nas escolas públicas municipais. A escola era obrigada a oferecer a
Orientação Sexual, porém os alunos poderiam optar por participar ou não, mediante a
autorização por escrito dos pais.
O trabalho foi sendo ampliado até tornar‐se um Programa e abranger todas as
EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e várias escolas de Educação Infantil,
em meados dos anos 1990. Campinas foi pioneira nessa experiência e serviu de referência
para vários programas e projetos, de outros sistemas e redes de ensino, tanto públicas
quanto particulares.
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Na década de 1990, a Orientação Sexual havia se tornado um componente
curricular, constando na parte diversificada do currículo das Unidades Escolares e tendo
até mesmo espaço garantido na matriz curricular, com carga horária definida. Era uma
necessidade que assim ocorresse, pois a nova LDB (a Lei nº 9394/96) só entrou em vigor
em 1996, e não havia ainda um espaço garantido para essas discussões, de forma
sistematizada. Segundo SILVA (1995), em 1995 havia 80 professores engajados no
trabalho, sendo divididos em três grupos: de quinta a oitava séries, de terceira e quarta, e
um último de primeira e segunda séries. Essa divisão era oriunda da especificidade de
cada faixa etária, o que fomentou também que houvesse um acompanhamento semanal
para educadores da Educação Infantil, que trabalhavam Orientação Sexual com crianças
de zero a seis anos.
Aconteciam regularmente os Encontros de Orientação Sexual, com palestras, ciclos
de debates, oficinas e demais eventos destinados aos educadores. Também começaram a
ocorrer os Encontros Municipais de Adolescentes da rede pública municipal e a
participação de representantes do Programa nos Encontros Nacionais de Adolescentes
(ENA). Estes últimos congregavam adolescentes de várias partes do País, de redes e
sistemas que ofereciam projetos ou programas de orientação sexual ou de educação
sexual, e os Fóruns de Adolescentes.
Ao longo do tempo, foram sendo consolidadas parcerias e buscado apoio junto a
OGs (Organizações Governamentais) e ONGs (Organizações Não Governamentais), para
realização de eventos voltados a formação de profissionais na temática da sexualidade e
do repúdio à violência e exploração sexual, homofobia e outros tipos de discriminação e
opressão baseados nas diferenças sexuais.
Essas realizações foram deixando marcas na organização escolar e na mentalidade
de gestores e docentes da Rede Pública Municipal de Campinas. Muitos dos conteúdos
que eram explorados quase que exclusivamente pelo Programa, em seus primeiros anos,
passaram a ser incorporados aos componentes curriculares, de uma maneira tanto
interdisciplinar quanto transdisciplinar. Assim, atendia‐se ao previsto pela LDBEN, Lei nº
9394/96, e pelos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais.
No ano de 2009, foi agregado a antiga Rede de Programas e Projetos de
Orientação Sexual, ao Programa MIPID, denominando‐se hoje Projeto Sexualidade
Humana, Gênero e Etnia, tendo como objetivos a reflexão pertinente ao Corpo e
Sexualidade Infantil, Corpo e Sexualidade do Adolescente, Corpo e Sexualidade do Adulto
e Idoso, Papéis de Gênero (masculino e feminino), Combate à homofobia, Racismo, A
questão do negro, História e Cultura Afro‐brasileira.
Hoje o Programa conta com GFs (Grupos de Formação – Sexualidade Humana,
Gênero e Etnia) e as formações em escolas, conduzidas pelos profissionais que coordenam
os Grupos.
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A diretriz implementada de abordar conjuntamente as questões de gênero (com
todas as suas implicações) e as questões de etnia leva em conta a necessidade de
consolidar práticas realmente democráticas em nossas escolas, na tentativa da construção
de uma escola verdadeiramente plural, inclusiva e acolhedora.
O educador é o ser que deve saber olhar ao seu redor, enxergando para além da
aparência, e buscando a superação de situações de discriminação, de preconceito e de
intolerância. Ele deve educar o seu olhar, para saber perceber e acolher a diversidade
étnica, cultural, social, de posturas e de práticas.
Abordar conjuntamente as questões relacionadas à etnia e ao gênero é uma
tendência consagrada pelo MEC quando cria uma Coordenadoria de Políticas Educacionais
para a Diversidade Étnico‐Racial, de Gênero e Sexualidade – DIREM/SUDEB/SEC, e quando
afirma:
As políticas públicas deverão levar em conta questões de gênero e
raça. É o que prevê o Protocolo de Intenções para Implementação
do Programa de Fortalecimento Institucional para a Igualdade de
Gênero e Raça, a Erradicação da Pobreza e a Geração de Emprego
(GRPE), assinado [...] entre o governo brasileiro e a Organização
Internacional do Trabalho (OIT). O documento prevê a criação de um
programa de capacitação de gestores encarregados da definição de
políticas públicas para habilitá‐los a considerar estes fatores no
momento
do
planejamento
de
meta
e
ações
governamentais.Fonte:http://mecsrv04.mec.gov.br/acs/asp/noticias
/noticiasDiaImp. asp?id=4462
Além da discriminação sofrida por negros/negras e mulheres, os homossexuais e
transgêneros têm sido alvo de várias formas de exclusão, até mesmo violenta, e que se
torna mais clara quando são indivíduos cuja orientação sexual inclui biotipo ou
características sexuais secundárias aparentes (voz, seios, cabelos, postura, etc.).
Se, nas relações entre homens e mulheres heterossexuais ainda vigoram
preconceitos ligados a estereótipos de gênero fundamentados no machismo, na relação
entre homens e mulheres homossexuais a discriminação é alarmante e evidente em
muitos espaços sociais, repercutindo em inúmeros atos de agressão física. Na escola, é
visível o preconceito e, nesse sentido, torna‐se imprescindível o enfrentamento desta
realidade social nos contextos de educação formal. Em grande medida, o preconceito se
origina pelo desconhecimento acerca da sexualidade humana como uma construção
sociocultural. Em nossa sociedade, essa construção tende a fixar a norma heterossexual
como sinônimo de inteligibilidade entre as práticas sexuais. Essa norma tende também a
situar num campo de abjeção os sujeitos que não a reproduzem em suas vidas e que
orientam suas práticas sexuais de distintas maneiras.
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Tanto em relação às questões étnico‐raciais quanto em relação às questões de
gênero, acreditamos que o debate, honesto e franco, que leve à explicitação dos
preconceitos envolvidos em nossos juízos de valor e na desconstrução do senso comum
seja o caminho que cabe à escola. Hoje, a via jurídica tem sido acionada na tentativa de
garantir os direitos das mulheres, dos negros, dos índios e de outros grupos que
historicamente sofreram opressão devido à sua condição de raça ou de gênero.
De fato, essa via acaba sendo a única quando muitos ainda não assimilaram os
valores mais básicos da cidadania, com tudo o que ela implica em nossa sociedade, nos
dias de hoje. A educação pode ser um instrumento de formação ética e moral que tanto
minimize a necessidade de os grupos oprimidos recorrerem às vias jurídicas, como
também de terem a coragem e os recursos de informação para recorrer a elas quando
necessário.
O preconceito e a desigualdade social persistem para além da escola, e as alunas e
alunos convivem constantemente com essas assimetrias em suas vidas. Pensar a escola e
as pessoas que nela se inserem como isentas destas configurações culturais é no mínimo
uma visão romântica desse espaço. Todas as crianças, jovens e adultos têm o direito de
viver o contexto escolar e nele expressar as suas redes de pertencimentos,
independentemente de cor e/ou sexo. Se o contexto escolar não problematiza os sentidos
opressores que dificultam a convivência entre as pessoas, ou se as aulas revelam as
dimensões conflituosas das relações de sexualidade e de etnicidade, as mesmas precisam
ser revistas. Há necessidade de constante de criar polêmicas a fim de se superar
coletivamente as restrições que se materializam no cotidiano escolar, pois a escola
também pode ser o local de superação das desigualdades sociais que perpassam nossa
sociedade.
A escola é, sobretudo, um espaço de encontro das crianças, jovens e adultos,
portanto, um espaço propício para a promoção coletiva de valor. Tendo em vista as atuais
tendências de produção de conhecimento e o desenvolvimento de materiais e
metodologias para a prática pedagógica voltados às temáticas da sexualidade, gênero e
etnicidade, a constante formação docente deve ser uma diretriz para qualificar as
atuações nas escolas.

PARTE VI
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
58

O tema Meio Ambiente não é desconhecido para ninguém, e muito menos para a
escola, que sempre o insere nos planejamentos anuais ou nos projetos pedagógicos.
Porém, nas práticas escolares consideradas ambientais ainda é comum a presença da
ecologia, marcada ou camuflada, como sinônimo de meio ambiente. Elas trazem,
geralmente, o objetivo de conscientizar os alunos da necessidade de se preservar a
natureza a partir do entendimento da dinâmica das relações biológicas que nela ocorrem.
Entendemos que, embora estes conhecimentos sejam importantes, tais práticas
podem sugerir que a humanidade se encontra à parte do mundo natural como se a ela
coubesse somente o papel de redentora da natureza: não se vê como sujeita a sofrer as
consequências das alterações ambientais por ela mesma provocadas. Na contramão dessa
visão ingênua, vivenciamos atualmente muitos problemas ambientais que colocam em
risco a sobrevivência de toda a vida do planeta, afetando igualmente o destino da
humanidade.
Os problemas ambientais ganharam força nas últimas décadas do século XX e são
até hoje interpretados como uma crise da civilização, por serem resultados da pressão
exercida pelo crescimento da população mundial e indutores de um consumo crescente
(principalmente nos países industrializados), o que vem provocando o esgotamento dos
recursos naturais.
Uma das maneiras de se reduzir os impactos desses problemas é a mobilização por
parte da sociedade em todas as suas instâncias para discutir e definir formas de ação para
a transformação desse quadro e a escola não pode se esquivar para estas questões,
problematizando‐as em todas as modalidades de ensino. A partir desses apontamentos,
consideramos pertinente adotarmos a denominação Educação Ambiental (EA) para o
grande campo de estudos que se abre para as questões ambientais, inclusive para as
praticadas nas escolas.
A EA é uma forma de Educação que visa a atingir todos os cidadãos, através de
ações coletivas e dialógicas, despertar a consciência crítica sobre a problemática
ambiental na busca pela melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade para o
planeta. Ela tem como princípios rever conceitos e valores, despertando nas pessoas a
visão crítica da realidade vivenciada e repensando os hábitos de consumo, valores e
atitudes, de forma a promover mudanças cognitivas e comportamentais em prol da
qualidade de vida. Para isso é necessário que se tenha uma população preparada para
conhecer, entender e exigir seus direitos e exercer suas responsabilidades.
[...] a Educação Ambiental é uma proposta que altera profundamente a educação
como a conhecemos, não sendo necessariamente uma prática pedagógica voltada
para a transmissão de conhecimentos sobre a ecologia. Trata‐se de uma educação
que visa não só a utilização racional dos recursos naturais (para ficar só nesse
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exemplo), mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões e decisões
sobre a questão ambiental. (Reigota, 2002, p 10)

Como reflexo destas preocupações globais discutidas em inúmeras conferências
internacionais que aconteceram a partir dos anos 70 do século passado, a EA passa a ser
incorporada no currículo escolar brasileiro de forma acentuada no componente curricular
Ciências, assim como na Geografia e na Biologia.
6

Diversos documentos governamentais regulamentaram a implementação dessa
prática educacional no país7. O Plenário Federal de Educação do Ministério da Educação
(MEC) aprovou o parecer 226/87 de 11 de março de 1987, o qual considera necessária a
inclusão da EA nos currículos das escolas de 1º e 2º graus. Em 1988 é promulgada a
Constituição da República Federativa do Brasil contendo um capítulo8 sobre o meio
ambiente, cujo parágrafo VI cita: promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
A Portaria 678 do MEC (14/5/91) resolve que os sistemas de ensino deverão
contemplar, em todos os níveis e modalidades, os temas ou conteúdos referentes à EA.
Como apoio político e com o objetivo de instrumentalizar a legislação, foi criado em 1994
o Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA.
Em 1996 são elaborados os novos Parâmetros Curriculares do MEC, os quais
definem o Meio Ambiente como um tema a ser tratado de modo transversal no currículo,
como forma de garantir a sua inserção nas escolas brasileiras, porém possibilitando a cada
região do País contemplar as suas peculiaridades no currículo.
Destaque deve ser dado à Política Nacional de Educação Ambiental – PNMA (Lei
9795/99), instituída em 1999, que estabelece as linhas de atuação formal e não formal
para que se promovam ações que estimulem a visão crítica e a postura proativa por todos
os setores da sociedade. Esta lei torna o Brasil um país de vanguarda na América Latina
quanto a possuir uma legislação específica para a EA. Nela, o artigo 9º reforça que a EA
deverá ser desenvolvida no âmbito das instituições de ensino públicas e privadas, a
começar pela educação básica em todos os seus segmentos até a educação superior e a
educação profissional. O artigo 10º diz que a EA será uma prática educativa integrada,
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.

6

Destacam‐se a Conferência de Estocolmo ou Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, realizada na
Suécia em 1972 e a Conferência Rio‐92 ou Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no
Rio de Janeiro, em 1992.
7
Serão citados os mais relevantes pela abrangência nacional e que se remetem ao currículo escolar.
8
Capítulo VI intitulado “Do Meio Ambiente”.
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A Secretaria Estadual de Meio Ambiente também passa a produzir várias
publicações, estimulada pela inclusão da EA na Constituição Estadual do Estado de São
Paulo, promulgada em 1989.
Por sua vez, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SME) também
acompanhou todo o movimento suscitado pelas questões ambientais do século passado.
Segundo Maldonade (2006, p. 7):
Nesse sentido o trabalho coletivo envolvendo a questão ambiental, na Secretaria
Municipal de Educação de Campinas, foi realizado a partir das práticas educativas
já existentes nas escolas municipais, levando‐se em conta as diferentes realidades
presentes. A questão ambiental sempre constituiu uma temática abordada no
planejamento dos educadores.

De acordo com a autora, houve várias formas de organização para a discussão da
EA no currículo, desde grupos de estudos de Ciências e de Geografia, passando por
trabalhos internos das escolas e, a partir de 2001, pela constituição de um Grupo de
Trabalho em EA, para construir a proposta da Rede Municipal de Ensino de Campinas
(RMEC):
Neste Grupo de Trabalho, a metodologia foi construída com discussões teóricas,
trocas de experiências, estudo do meio e participação das escolas em eventos
ambientais comemorativos com produções de alunos, educadores e comunidade.
Vale salientar que este Grupo foi constituído por educadores de diferentes
disciplinas e modalidades de ensino, ou seja, o enfoque era inter, multi e
transdisciplinar. Estes educadores se reuniam semanalmente, e foram
remunerados para realizar esta atividade. (Maldonade, 2006, p. 8).

Embora não haja uma memória descritiva ou sistematizada das políticas públicas
da SME em relação à EA no currículo, após essa experiência sabe‐se que, por relatos de
professores, as práticas de EA sempre estiveram presentes nos projetos pedagógicos
escolares, muitas vezes ligados às formações então propostas pela Coordenadoria Setorial
de Formação ou como aplicações de formações externas9, daí a razão de se marcar neste
documento a EA que se pretende nortear nas escolas, dentro de um contexto de região
metropolitana10.
Para tanto, é importante compreendermos a realidade vivenciada pelos alunos que
estão frequentando a escola. No caso da RMEC, a maioria dos alunos vive num ambiente

9

É citado com grande frequência o COEDUCA (Coletivo Educador Ambiental), iniciado em Campinas em
2005
10

A Região Metropolitana de Campinas foi criada no ano 2000 e é composta por dezenove municípios.
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urbano11 com características de metrópole e isso deve ser levado em conta quando
pensarmos a forma de trabalho com Educação Ambiental.
A escola deve inserir a Educação Ambiental no seu Projeto Pedagógico como uma
prática política onde sejam trabalhados conceitos e ideias relevantes para o presente e
futuro dos estudantes, possibilitando a transformação das ações dos indivíduos no
ambiente de forma ativa e consciente, buscando justiça social, cidadania, ética,
solidariedade e felicidade numa dimensão individual e coletiva, como salienta Reigota
(2004, p.4):
É nas práticas pedagógicas cotidianas que a educação ambiental poderá oferecer
possibilidade de reflexão sobre alternativas e intervenções sociais, nas quais a vida
seja constantemente valorizada e os atos de deslealdade, injustiça e crueldade
possam ser repudiados.

De acordo com esses princípios, a Educação Ambiental não pode mais ser
trabalhada considerando apenas o sentido primeiro de meio ambiente, isto é, o natural,
pois não se consegue uma mudança significativa de atitudes individuais e coletivas com
relação ao meio ambiente:
Esta é uma das tarefas concedidas à Educação Ambiental, rever conceitos e
valores, despertando nas pessoas a visão crítica da realidade vivenciada e
repensando os hábitos de consumo, valores e atitudes, de forma a promover
mudanças cognitivas e comportamentais, em prol da qualidade de vida (Campos &
Cavassan, 2003, p. 87).

O que se orienta, então, é que sejam estudados os ecossistemas rurais e urbanos,
até por ser uma característica do município de Campinas apresentar áreas urbanas
inseridas em áreas rurais e áreas rurais nas urbanas. Deve ser ressaltada a capacidade de
adaptação desses ambientes às alterações produzidas pelo homem ao erguer as cidades
convivendo com imagens do passado no campo, nas ruas, nos becos, nos prédios e nas
casas.
De acordo com Dias (2004), diversas atividades podem ser desenvolvidas de forma
a conduzir o aluno a se (des)envolver neste ecossistema urbano. Destacamos algumas,
como estudar a fauna e a flora urbanas; compreender como funcionam os serviços de
água, energia elétrica, coleta de lixo; o que se consome, quanto se produz, o que sobra, de
onde vem e para onde vai; qualidade ambiental das cidades (níveis de ruído, qualidade da
água, qualidade do ar, qualidade dos alimentos, qualidade estética); conhecer as bacias
hidrogeográficas que abastecem as cidades e o seu estágio de preservação; conhecer as
áreas verdes e rurais do município e da região.
11

O território de Campinas está caracterizado como 49% de área urbana e 51% como área rural, sendo que nesta estão
localizadas cinco unidades escolares.
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A EA praticada de forma a extrapolar as paredes das salas de aula ou os muros da
escola tem o poder de mobilizar a coletividade local a propor ou buscar soluções para
problemas socioambientais que os atinjam ou que possam vir a afetá‐los.
Desta forma, não serão descartadas as práticas ambientais até então realizadas nas
escolas e sim se propõe a ampliá‐las para suscitar ou desvelar a identidade campineira
que o alunado e respectivas comunidades das escolas municipais carregam.

PARTE VII
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O CURRÍCULO E A FORMAÇÃO CONTINUADA
Ao definirmos diretrizes curriculares para o ensino fundamental/EJA Anos Finais,
enunciamos um conjunto de conceitos, perspectivas teóricas e práticas que devem
nortear o trabalho educativo na rede municipal de ensino. Não são ideias totalmente
novas, pois estão localizadas na produção educacional das últimas décadas em nosso país.
Porém, todas elas exigem aprofundamento de estudos e, principalmente, uma postura
investigativa sobre as próprias práticas, a fim de mantermos coerência entre concepções,
objetivos, princípios e modos de organização do trabalho pedagógico no cotidiano. A
política de formação continuada deve prever propostas concretas para realização de
estudos sobre os conceitos e perspectivas de trabalho apontadas pelas diretrizes
curriculares e criar as condições necessárias para que todos os profissionais que atuam
nas escolas, NAEDS e outras instâncias da SME, possam participar de programas de
formação.
A escola deve ser o espaço privilegiado para a formação continuada, local em que
os profissionais se encontram, socializam suas dificuldades e suas realizações junto aos
alunos. Grupos de estudos e cursos no interior das escolas devem ser incentivados.
Porém, outros espaços são também potenciais para realização da formação continuada
dos educadores, como os grupos de estudos e cursos organizados pelos NAEDs, Centro de
Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional – CEFORTEPE, ou os cursos realizados em
parceria com instituições como as universidades. Em 2011 um destaque especial deve ser
dado aos grupos de estudo por componente curricular, realizados junto ao CEFORTEPE, já
que os objetivos de ensino apresentados nesta Diretriz Curricular indicam a necessidade
de fortalecimento de um trabalho comum, de rede, que, ao fortalecer a identidade dos
componentes, alavanque trabalhos interdisciplinares nas escolas
Durante o ano de 2010, a Coordenadoria de Formação desencadeou um processo
de discussão com as escolas com objetivo de definição de fundamentos e diretrizes para a
política de formação continuada. A seguir, a partir dos debates então realizados, trazemos
aqui algumas indicações para que a formação continuada venha a contribuir para a
implementação das diretrizes curriculares que ora apresentamos.
• Todo profissional da educação, articulado em seu grupo de trabalho (escola ou
outras instâncias da SME) deve estar envolvido em processos de formação
continuada, definindo planos de estudos para superar os problemas concretos que
enfrenta em seu trabalho.
• A formação continuada deve contribuir para a construção do trabalho educativo
sobre bases coletivas e solidárias.
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• As experiências formativas devem estar alicerçadas na concepção de que todas
as Crianças, Jovens e Adultos, como também os profissionais da educação,
produzem cultura e se apropriam da mesma nas condições materiais e nas
relações socioculturais que vivenciam. As situações de fracasso e reprovação
escolar devem ser superadas e substituídas pela possibilidade de todos
aprenderem sempre.
• A formação continuada deve ser pautada pela leitura, estudo e pesquisa,
contribuindo para que os profissionais apreendam métodos de análise e
investigação sobre os problemas que emergem da relação pedagógica com as
crianças, jovens e adultos e suas famílias.
• As concepções de educação, ensino, aprendizagem e formação humana devem
ser estudadas, assim como a produção teórica e prática das diversas áreas do
conhecimento e, especialmente, das ciências da educação.
• Que se promova pesquisas sobre novos conhecimentos, novas metodologias e
novos processos educativos, sempre partindo dos saberes que os profissionais
produzem no seu trabalho cotidiano, ampliando horizontes para uma fecunda
crítica que saiba preservar os acertos e renovar as práticas.
• As categorias de infância, adolescência, juventude e velhice devem ser
recuperadas pela formação continuada, de modo a contribuir para a compreensão
das mudanças sociais e culturais que as populações vivem ao longo da vida e os
impactos destas transformações em seu modo de aprender e estar na instituição
educacional.
• Que as várias linguagens que comportam a formação humana sejam objeto de
estudo dos educadores, com destaque para o campo das Letras, das Artes, da
Comunicação e das Tecnologias.
• A construção de uma escola organizada em ciclos de aprendizagem é um desafio
colocado aos educadores e a formação continuada pode contribuir para sua
superação. Para tanto, deve realizar estudos sobre os processos de ensino e
avaliação numa perspectiva de intervenção pedagógica de continuidade para a
aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos.
• Todas as modalidades de formação continuada (cursos, grupos de formação,
seminários e outros), devem contribuir para que os profissionais incorporem as
práticas de Avaliação Diagnóstica e a Descrição de Saberes, práticas estas que
podem contribuir para o replanejamento constante do trabalho de ensino em sala
de aula.
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• Que a formação continuada contribua para superação de uma dura realidade que
ainda temos em nossas escolas, que diz respeito ao grande número de alunos que
percorrem a escolaridade sem apropriar‐se com autonomia da leitura e escrita.
• Programas de formação específicos devem focar os processos de ensino e
aprendizagem das crianças, jovens e adultos que possuem deficiências ou
necessidades específicas.
• A formação continuada pode e deve contribuir para que o trabalho educativo
junto às Crianças, Jovens e Adultos nas Unidades Educacionais seja prazeroso e
fecundo, fundamentado numa relação ética e moralmente comprometida com um
mundo justo e humano.
• As questões relacionadas aos preconceitos e autoritarismos fundamentados nas
discriminações de classe, raça, etnia, religião e gênero devem ser
sistematicamente abordadas em todas as experiências formativas, pois só assim
poderemos construir uma escola de fato acolhedora e inclusiva, como se propõe
nas diretrizes curriculares.
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PARTE VIII
NTE – NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
HISTÓRICO
O Núcleo de Tecnologia Educacional foi instituído em Campinas no ano de 1998
através de uma parceria entre o Programa PROINFO– Programa de Informática na
Educação, do Ministério da Educação (MEC), e a Prefeitura de Campinas, através da
Secretaria de Educação Municipal. A implantação dos NTE teve o apoio da Universidade
Estadual de Campinas, a UNICAMP, já que este deveria destinar‐se em um primeiro
momento ao atendimento da instância estadual. A função dos Núcleos de Tecnologia se
fundamentava na filosofia do Programa PROINFO calcada na inclusão da informática nos
ambientes escolares e na formação continuada dos professores para utilização das
tecnologias.
De 1998 a 1999, o NTE esteve voltado quase que exclusivamente para a formação
em informática dos professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, através de
programas apoiados pelo NIED (Núcleo de Informática na Educação) pertencente à
Faculdade de Educação da UNICAMP.
Em 2001, foi reiniciado um processo de estudos de uma nova proposta de ações de
formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, e o
núcleo retomou suas atividades, interrompidas em 2000, com uma equipe pequena de
multiplicadores.
Em 2004, com a reestruturação dos Laboratórios de Informática Educativa (LIEDs),
das escolas de Ensino Fundamental, e a opção da Secretaria de Educação para a
implantação do Sistema Operacional Linux nas escolas, foi retomada a questão da
formação para uso da informática no contexto pedagógico, agora contemplando a
utilização de Software Livre, que tem suas raízes na livre troca de conhecimentos e
pensamentos que podem tradicionalmente ser encontra no campo científico. Tal como as
ideias, os programas de computadores não são tangíveis e podem ser copiados sem
perda: a sua distribuição é a base de um processo de evolução que alimenta o
desenvolvimento do pensamento.
Nesta fase, no ano de 2004, vários cursos foram implantados, tanto para
professores, como para gestores das escolas intensificando a migração para o sistema
LINUX, até então pouco conhecido na Rede Municipal de Ensino.
A partir de 2007, com a atualização do Programa PROINFO pelo Decreto Lei nº
6.300/07 de 12/12/07, que passa a se chamar Programa Nacional de Tecnologia
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Educacional, o MEC intensifica investimentos para os estados e municípios, no sentido de
proporcionar subsídios tecnológicos e de formação continuada aos educadores para a
inserção do uso das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) nas práticas
pedagógicas. O Programa refez o convênio com as secretarias estaduais e municipais,
oferecendo computadores para os laboratórios das escolas, conexão em Banda Larga e o
Proinfo Integrado, um programa de formação continuada que compreende diversos
cursos específicos para a integração das mídias no contexto escolar, e uso das TICs, sendo
dois deles na modalidade Ensino à Distância (EAD), que foram repassados às redes de
ensino através dos NTEs. O Governo Federal também migrou para o Sistema Operacional
LINUX, criando a distribuição Linux Educacional para os laboratórios de informática, mais
tarde adotada também pela Secretaria Municipal de Educação.
A Secretaria de Educação de Campinas, reconhecendo que as tecnologias estão
presentes e inseridas em todos os setores da sociedade e que é de extrema importância
que a educação acompanhe os processos naturais de aquisição das novas linguagens
midiáticas dentro do cenário da informação e comunicação, renovou o convênio com o
Programa PROINFO em 2008.
Nos anos de 2008 e 2009 foram oferecidas pelo MEC capacitações aos formadores
dos NTEs, e a partir de 2009 os cursos já começaram a ser oferecidos pelos municípios aos
professores. Além disso, o PROINFO proporcionou curso de especialização em tecnologias
a multiplicadores e formadores de todo o País, através da PUC‐RJ.

OBJETIVOS DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE CAMPINAS
Hoje o Núcleo de Tecnologia tem intensificado suas ações de pesquisas de novos
recursos educacionais com as várias mídias, principalmente ligados ao uso da WEB 2.0 no
que se refere a instrumentos que proporcionem a interação e compartilhamento de
produções e conhecimentos entre alunos, professores e comunidade escolar,
acompanhando a linha de pensamento do software livre.
Nesta linha de pensamento, as principais ações do Núcleo, respeitando também as
ações e ideias do Programa PROINFO, são as seguintes:
• Sensibilização e motivação das escolas para uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC).
• Capacitação de professores e gestores para o uso da informática e outras mídias.
• Apoio à resolução de problemas técnicos nos LIEDs (Laboratórios de Informática
Educativa), bem como estruturação e normatização do uso desse espaço.
• Assessoria pedagógica para uso da tecnologia no processo ensino‐aprendizagem.
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• Acompanhamento e avaliação de projetos das escolas que envolvam tecnologias
na educação.
• Pesquisas na área de software livre para uso educacional.
• Intensificação da formação continuada dos educadores da Rede Municipal de
Ensino para a utilização das tecnologias integradas aos conteúdos curriculares,
desencadeando novas práticas de ensino‐aprendizagem.

AS NOVAS TECNOLOGIAS E O CURRÍCULO ESCOLAR
Tratando‐se das diretrizes para a elaboração de um currículo para o Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Ensino, é necessário considerar os instrumentos e
linguagens que fazem parte da cultura da atual geração de alunos que hoje freqüenta as
escolas e que vive imersos em uma era digital que vai desde a utilização da televisão com
controle remoto, do telefone celular, do computador, até a Internet. Ainda que muitas
vezes poucos desses recursos estejam em seus lares, as crianças, jovens e adultos dessa
geração estão mergulhados na sociedade digital.
É fato também que as crianças, jovens e adultos de hoje desenvolveram formas
diferentes de se comunicar, brincar e aprender, além de terem uma noção diferenciada de
distância, tempo e espaço constituída pelo desenvolvimento das redes de comunicações,
principalmente pela Internet. Sendo assim é imprescindível que os alunos devem
aprender com a integração das novas mídias e tecnologias às atividades curriculares,
cabendo à escola abarcar esse ambiente digital que é considerado por esta geração como
natural e inerente ao seu cotidiano. Sendo assim, ao utilizar as TICs em atividades
curriculares e escolares, é possível:
• Vislumbrar as possibilidades de abertura de espaços, tempos e conhecimentos
tradicionalmente trabalhados na escola.
• Estabelecer conexões entre a escola, o cotidiano da vida dos alunos e os
acontecimentos do mundo.
• Integrar o local com o global.
• Abrir as fronteiras para o diálogo e o trabalho integrado entre as disciplinas
escolares.
A sociedade configurada pela cultura tecnológica das novas gerações acarreta
implicações epistemológicas, pedagógicas e culturais e aponta novas tendências para o
currículo. A integração de tecnologias ao desenvolvimento do currículo na escola e na sala
de aula desperta a consciência para algumas problematizações já presentes na escola.
Uma dessas problematizações se refere à maneira de se ensinar, a qual deverá ter um
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outro formato, e o professor necessita reconhecer o seu papel nas práticas de sala de aula
em companhia das tecnologias. Para que haja essa nova postura, as referências de
ELIZABETTE PRADO sinalizam alguns apontamentos, os quais a escola e os professores
devem se atentar:
Essa perspectiva de articulação de saberes exige do professor uma nova postura, o
comprometimento e o desejo pela busca, pelo aprender a aprender e pelo
desenvolvimento de competências, as quais poderão favorecer a reconstrução da
sua prática pedagógica. [...] Portanto, não basta que o professor tenha apenas
acesso às propostas e às concepções educacionais inovadoras condizentes com as
sociedades do conhecimento e da tecnologia. É preciso oportunizar a esse
profissional a ressignificância e a reconstrução de sua prática pedagógica, voltada
para a articulação das áreas de conhecimento e da tecnologia. (PRADO, 2005, p. 58)

Finalmente, deve ser salientado que o trabalho com as TICs permitem
possibilidades de produção e construção de conhecimento através do trabalho por
projetos. Um currículo integrado e o desenvolvimento de projetos de trabalho, aliado a
um tema instigador, desperta a curiosidade do aluno por novos conhecimentos, pois “o
projeto não deve ser visto como uma opção puramente metodológica, mas como uma
maneira de repensar a função da escola, o ensino e a aprendizagem.” (HERNANDEZ, 1998)
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PARTE IX
PARA UMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
O programa Mais Educação foi instituído através da Portaria Interministerial nº 17,
em 26 de abril de 2007, sendo posteriormente regulamentado através do Decreto Federal
nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010. Trata‐se de uma contribuição para a formação integral
de crianças, adolescentes e jovens, através da articulação de ações, projetos e programas
das diferentes esferas de governo e de Entidades Parceiras, mediante subsídio do Governo
Federal.
O Mais Educação é indutor de uma política pública – Para uma Educação em
Tempo Integral – e seu principal objetivo é ampliar o espaço educacional dos alunos nas
redes públicas, aumentando a oferta de atividades diversificadas e tempos escolares, ou
seja, a oferta educativa nas escolas envolvidas. Muito embora compreendamos que a
Educação Integral é um conceito mais amplo do que a escola de tempo integral, é um
objetivo do Ministério da Educação (MEC) ampliar o tempo de permanência da criança e
do adolescente na escola, chegando às sete horas diárias, distribuídas entre atividades de
educação formais e não formais.
No sentido de caminharmos Para uma Educação em Tempo Integral, a iniciativa
promove ações educacionais e sociais tanto em escolas quanto em outros espaços
socioculturais, disponibilizados por meio de ações conjuntas entre os parceiros. Os alunos
participam de atividades optativas que foram agrupadas pelo MEC em macrocampos
como: acompanhamento pedagógico (em relação às áreas de conhecimento e aos
componentes curriculares específicos da Educação Formal escolarizada), meio ambiente,
esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção
da saúde, educomunicação (onde se destacam iniciativas como a rádio e o jornal escolar e
multimeios), educação científica (com ênfase à formação do aluno pesquisador e à
iniciação científica) e educação econômica.
Todas estas ações desenvolvem‐se tendo como foco o aluno, o aprimoramento de
suas competências e habilidades através da ampliação de seu repertório linguístico,
científico, artístico, esportivo e cultural. Os reflexos são notados não apenas no
rendimento escolar, mas também no desenvolvimento de atitudes cidadãs, participativas,
críticas e reflexivas.
O programa reconhece a diversidade regional na medida em que há grande
flexibilidade tanto na autogestão administrativa e aplicação das verbas quanto na
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autonomia pedagógica que é delegada a cada sistema e Unidade Escolar para realizar
escolhas, selecionar atividades e profissionais, garantindo uma ligação orgânica em
relação ao Currículo que é desenvolvido em cada sistema, rede e modalidade de ensino.
Em 2010 houve 11 escolas municipais participando do Programa, distribuídas pelos
cinco Núcleos de Ação Educativa Descentralizada – NAEDs. Há intenção do Poder Público
Municipal de ampliar o Programa em 2011, na perspectiva de envolver progressivamente
todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs.
As unidades educacionais participantes do programa contam com um professor
articulador responsável pela operacionalização e gerenciamento das atividades internas e
externas, das quais os alunos participam. É o articulador quem estabelece a ligação entre
os alunos, os monitores (responsáveis pelas atividades diversificadas), a Gestão Escolar e a
Coordenação Central do Programa, constituída pelo Coordenador Titular e Coordenadora
Adjunta.
O perfil do Articulador é o profissional de Educação que possui experiência em
atividades na educação não formal, tendo uma boa interface com o alunado, a
comunidade e a gestão escolar.
A Coordenação Central se encarrega das funções institucionais e políticas inerentes
ao funcionamento do Programa, mediando a Gestão Central, no MEC/SECAD, a SME e as
escolas participantes. Cabe a esta Coordenação gerir o Comitê Municipal e estabelecer
parcerias institucionais, válidas para todas as escolas.
No ano de 2010 o Programa estabeleceu e consolidou parcerias com ONGs (TABA e
Casa de Cultura Fazenda Roseira), com o Programa Oficial (Programa MIPID – Memória e
Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade) e com o SESC – Campinas.
Como parte do processo de consolidação e fortalecimento do Programa,
constituiu‐ se o Comitê Municipal do Programa Mais Educação, cujo Regimento Interno foi
publicado em DOM de 12 de novembro de 2010, na página 17.
A avaliação do programa se dá a partir da análise dos relatórios do seu
desenvolvimento produzidos pelos articuladores das escolas dando grande visibilidade às
ações realizadas e demonstrando como o Programa alcança seus objetivos.

PROGRAMA ARTE E MOVIMENTO
O Programa Arte e Movimento tem por objetivo promover a formação integral do
aluno, por meio de atividades culturais e do desenvolvimento da sensibilidade,
oferecendo oficinas no contraturno e dando acesso a diferentes expressões artísticas.
Desta forma são realizadas nas unidades de ensino fundamental oficinas artísticas e
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culturais, danças diversas, teatro, graffiti, capoeira, contação de histórias, coral, artes
circenses e xadrez.
O Projeto Arte Ambiente, componente deste Programa, direcionado aos alunos da
EJA, promove mensalmente o evento “Encontro em Noite de Lua Cheia”, no Parque das
Águas, o qual contempla uma atividade cultural e percurso orientado no espaço.
Organiza Projetos apoiados por Leis de Incentivo à Cultura e/ou patrocinados por
terceiros para professores e alunos, tais como: teatro, dança, música e artes plásticas.
Com o objetivo de promover a socialização dos trabalhos desenvolvidos nas
escolas, são realizados anualmente Festivais e Mostras de Dança, de Artes Visuais, de
Música e de Teatro.

ERET – EDUCAÇÃO, RELAÇÕES ECONÔMICAS E TECNOLOGIA
Considerando o perfil da cidade de Campinas e o da região metropolitana que é
caracterizado como polo socioeconômico, tecnológico e cultural do País, a escola se
propõe a contribuir de forma crítica, ética e participativa na comunidade com as ações
desenvolvidas em Educação, Relações Econômicas e Tecnologia – ERET.
O trabalho desenvolvido em ERET 12 foi instituído nos anos finais do ensino
fundamental no final da década de 1960 e passou por alterações de nomenclaturas e de
conteúdos de acordo com as políticas públicas, as questões sociais e econômicas da
cidade.
No ano de 2010, com o processo de elaboração das diretrizes curriculares do
Sistema Municipal de Educação para o ensino fundamental, a matriz curricular foi alterada
e foram estabelecidas diretrizes específicas para ERET.
A nova organização de ERET será implementada nas unidades que contam com os
professores do Componente distribuída em horas‐projetos no contraturno. Tais unidades
funcionarão como projeto piloto do trabalho pedagógico a ser desenvolvido, e conta
também com a finalidade de estabelecer o perfil do profissional indicado para este
trabalho. A partir de 2012 a SME tem como objetivo ampliar este trabalho a todas as
unidades, passando a compor a parte diversificada da matriz curricular. Para 2011, nas
demais unidades que não contam com os professores de ERET, docentes de outros
componentes indicados pelo PP da unidade poderão desenvolver o projeto com horas de
HP.
12

ERET passou a ter esta nomenclatura a partir de 2002, quando foi instituído por meio de concurso público.
Anteriormente, teve outras nomenclaturas como: Informação Profissional – Artes Práticas (1969 a 1970),
educação para o trabalho (1971 a 1978), e Comércio (1979 a 2001).
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As ações desenvolvidas neste trabalho deverão estabelecer relações entre a
educação fundamental e a vida cidadã através da introdução de atividades inovadoras.
Dessa forma, o município de Campinas, dentro de um processo de corresponsabilidade
social, passa a dar ao ensino fundamental um ressignificado à formação do aluno que
reflete e interage sobre a complexidade do contexto socioeconômico‐tecnológico e
cultural.
Entendemos que o elemento‐chave no planejamento do currículo é proporcionar
uma variedade de caminhos para o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e
valores a partir de diferentes vias, considerando os interesses e capacidades individuais.
Para tanto, serão desenvolvidas atividades que dialogam com diversos eixos
temáticos, como: Ética, Diversidade Étnico‐racial, Pluralidade Cultural, Cidadania, Meio
Ambiente, Vida Saudável e Sexualidade em um processo educacional condizente com as
exigências de uma aprendizagem com significado para o aluno, desenvolvendo a
interdisciplinaridade de acordo com o Projeto Político Pedagógico de cada Unidade
Educacional.
O trabalho a ser desenvolvido, dentro de uma concepção humanista, visa a
atender a formação do aluno e sua inclusão digital, possibilitando‐lhe a utilização de
diferentes mídias para compreender a cidadania como participação social e política assim
como o exercício dos direitos e deveres, desenvolvendo atitudes de solidariedade,
cooperação, respeito a si e ao outro e repúdio às injustiças.
Apropriar‐se das diferentes linguagens tecnológicas constitui‐se num dos objetivos
a ser desenvolvido como ferramenta pedagógica no processo ensino e aprendizagem,
estabelecendo relevantes subsídios nas atividades didáticas e pedagógicas, criando
condições para que alunos e professores construam o conhecimento utilizando‐se destas
tecnologias, sistematizando uma cultura no ambiente escolar, provocando um
redimensionamento dos conceitos já conhecidos, e possibilitando a busca e compreensão
de novas ideias e valores.
Além de utilizar as tecnologias digitais como uma forma de expressão e inclusão
digital, deve‐se criar condições para que o aluno saiba recontextualizar o aprendizado e a
experiência vivida durante a sua formação e propiciar a vivência de uma experiência que
contextualize o conhecimento que o aluno constrói.
Este processo busca uma melhoria na qualidade de ensino, vinculado à realidade e
articulado com os anseios da comunidade escolar em relação à formação pessoal e social
do aluno.
O trabalho a ser desenvolvido se alinha à visão crítica da escola que amplia a
função de ensinar conteúdos e habilidades necessárias à participação do indivíduo na
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sociedade e, propõe que a escola deva levar o aluno a compreender a sua própria
realidade, situar‐se nela, interpretá‐la e assim, contribuir para a sua transformação.
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PARTE ‐ X
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO
A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi a Lei n° 4024 de 20 de
dezembro de 1961. Nessa época, não existia ainda o conceito de “ensino fundamental”
estando a estrutura dividida em “ensino primário”13 e “ensino médio”, o qual englobava o
antigo “ginásio” e o antigo “colegial”14.
O conceito existente em relação ao Currículo era bastante diferente do que
utilizamos hoje, pois existia a noção de um crescente grau de complexidade entre
“matérias” (as quais associaríamos hoje muito mais aos conteúdos específicos do que às
áreas de conhecimento) e “disciplinas”, precursoras dos atuais “componentes
curriculares”. Existia igualmente uma hierarquia das disciplinas, as quais eram divididas,
de acordo com o artigo 35, em “disciplinas e práticas educativas, obrigatórias e optativas”,
cabendo aos próprios estabelecimentos de ensino (Artigo 40, ítem b) “escolher livremente
até duas disciplinas optativas para integrarem o currículo de cada curso”.
Com a implantação da Ditadura Militar no Brasil em 31 de março de 1964, entre
outras medidas, assinou‐se uma série de acordos entre o MEC (Ministério da Educação) e
USAID (United States Agency for International Development) entre 1964 e 1968, os quais
fundiram o antigo “primário” ao antigo “ginasial” criando o “1° grau”, com 8 anos de
duração. Como sabemos, na prática, estes acordos consolidaram a tendência tecnicista na
Educação brasileira.
Como os acordos MEC‐USAID modificaram estruturalmente a educação nacional,
houve a necessidade de normatizar essas mudanças através da Lei nº 5692 de 11 de
agosto de 1971, quando se estabeleceu que “para efeito do que dispõe os artigos 176 e
178 da Constituição, entende‐se por ensino primário a educação correspondente ao ensino

13

No seu artigo 26 estabelecia o “ensino primário” em quatro anos, muito embora no parágrafo único afirmasse que “Os
sistemas de ensino poderão estender a sua duração até seis anos, ampliando, nos dois últimos, os conhecimentos do
aluno e iniciando-o em técnicas de artes aplicadas, adequadas ao sexo e à idade.”
14
Art. 33. A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na escola primária, destina-se à formação do
adolescente.
‘Art. 34. O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos
secundários, técnicos e de formação de professores para o ensino primário e pré-primário.
Art. 35. Em cada ciclo haverá disciplinas e práticas educativas, obrigatórias e optativas.
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de primeiro grau e por ensino médio, o de segundo grau”(Art. 1º, parágrafo 1º). Esta foi a
primeira lei a estabelecer a ideia de “núcleo comum” e “parte diversificada” do currículo.
De acordo com a 5692/71, havia, organizadas de maneira hierárquica, “matérias”,
“disciplinas” e “áreas de estudo”15. As “matérias” eram ainda identificadas aos conteúdos,
as disciplinas às ciências e as “áreas de estudo” eram um conjunto de matérias/ disciplinas
afins, como ocorreu, por exemplo, nos “estudos sociais”, “comunicação e expressão” ou
“ciências físicas e biológicas”.
Embora a eleição presidencial de 1985 ainda tenha sido indireta, considera‐se este
ano como a transição da Ditadura para a “Nova República” sendo que, na sequência, foi
convocada uma Assembléia Nacional Constituinte, a mais representativa da nossa história,
que elaborou a “Constituição Cidadã” de 1988.
No artigo 205 a educação é colocada como direito de todos, dever do Estado e da
família; no artigo 208 apresentam‐se os deveres do Estado para com a Educação; no artigo
211, propõe o regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
no artigo 212 vinculam‐se recursos mínimos para a educação; e no artigo 214 estabelece‐
se a necessidade de haver, disposto em lei, um plano nacional de educação16.
A Nova LDB, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, foi batizada como DARCY
RIBEIRO. No seu artigo 21 já inova, ao contemplar sob a denominação de “Educação Básica”,
a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Este é um paradigma
educacional que reflete uma mudança de concepção, pois amplia o acesso à educação
infantil, tornada direito de todos.
No artigo 23 a lei estabelece que a Educação Básica “poderá organizar‐se em séries
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos
não‐seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma
diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar.” No parágrafo primeiro do mesmo artigo institui a reclassificação.17

15

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das matérias fixadas na forma do artigo anterior, com
as disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, constituirão para cada grau o currículo pleno do
estabelecimento.
§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá uma parte de educação geral e outra de
formação especial, sendo organizado de modo que:
a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas finais;
b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial.
16
O Plano Nacional de Educação se constituiu na Lei n° 10172, de 9 de janeiro de 2001.
17

§1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados
no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.
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Caberia à União, partindo das diretrizes gerais/genéricas fixadas pelo artigo 27 da
LDB, instituir diretrizes para a construção de Currículos em todo o País, tendo uma base
nacional comum (artigo 26).
A definição das Diretrizes Curriculares e da Base Nacional Comum ficou a cargo do
Conselho Nacional de Educação e, em 1995, o MEC iniciou um processo de elaboração dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), cujo objetivo era tornarem‐se a base comum
nacional, obrigatória em todo o País. O CNE, porém, decidiu que os PCN constituem‐se em
guias curriculares, como tantos outros, não podendo ser utilizados com a finalidade de
avaliação de sistemas educacionais18.
A novidade apresentada pelos PCN foi a introdução dos Temas Transversais, os
quais se apresentam como uma alternativa de organização do conhecimento no currículo,
já que a organização dos currículos por disciplinas é incapaz de dar conta de temáticas
sociais relevantes.
Nos últimos anos o MEC vem sinalizando, cada vez de forma mais incisiva e
enfática, em relação a vários paradigmas, que foram reforçados, por exemplo, pela
CONAE – Conferência Nacional de Educação (28 de março a 1º de abril de 2010) e que são
a universalização da Educação Básica (obrigatória e gratuita) dos 4 aos 17 anos, a
Educação em tempo Integral19, a construção de Currículos tendo como parâmetro as
Áreas de Conhecimento e não mais as disciplinas e as Novas Diretrizes Curriculares
Nacionais, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. Todas estas mudanças
destinam‐se a balizar o novo Plano Decenal, ou seja, a Educação Nacional no próximo
decênio (2011 a 2020).
Ainda enquanto Presidente do Conselho Nacional de Educação a professora CLÉLIA
BRANDÃO ALVARENGA CRAVEIRO apresentou em Brasília, durante o I Seminário Nacional de
Educação Integral – III Encontro do Mais Educação (18 a 21 de maio de 2010), uma versão
das Novas Diretrizes.
Além de apontar para a alteração na Constituição, pela promulgação da Emenda
Constitucional n° 59/2009, a qual assegura Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4
aos 17 anos de idade, a professora CLÉLIA exibiu o texto que estabelece:
Art. 11 – A escola de Educação Básica é o espaço em que se ressignifica e recria a
cultura herdada, reconstruindo as identidades culturais, em que se aprende a
18

Em 1998 o próprio CNE definiu as diretrizes curriculares para a educação fundamental e média (resoluções 02 de
07/04/98 e 03 de 26/06/98).
19
A Educação Integral é diferente da Escola de Tempo Integral pois admite que num intervalo de 7 horas o educando
possa experimentar e vivenciar atividades diversificadas, as quais integram a dimensão formal à dimensão não formal.
Esta concepção agrega ao conceito de aprendizagem – e ao currículo – as atividades extracurriculares e extraclasse,
contemplando inclusive os temas transversais.
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valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Parágrafo único – Essa
concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do
currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua
multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento e aconchego, para garantir o
bem‐estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos, no relacionamento entre
todas as pessoas.
Art. 12 – Cabe aos sistemas educacionais, em geral, definir o programa de escolas
de tempo parcial diurno (matutino e/ou vespertino), tempo parcial noturno, e
tempo integral (turno e contraturno ou turno único com jornada escolar de 7
horas, no mínimo, durante todo o período letivo), tendo em vista a amplitude do
papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da Educação Básica, o que
requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico.

ÁREAS DE CONHECIMENTO NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
No final de 2008, logo em seguida à CONAE, o Departamento Pedagógico decide
pelo retorno dos Grupos de Formação (GFs) por componente curricular, publicado no
Diário Oficial de 21 de fevereiro de 2009.
A partir desse ano, os GFs de Geografia e História passam a reunir‐se, não por
componente curricular, mas sim por área de conhecimento, já na perspectiva de uma
construção conjunta do currículo. Outros componentes como Ciências e ERET sinalizam e
realizam ensaios em busca do trabalho integrado.
Em 2010, a partir do GF de Geografia e História, dá‐se início à discussão das áreas
de conhecimento, sendo indicada para estes componentes a denominação de área de
Ciências Sociais e posteriormente para Ciências Humanas.
Neste processo, a equipe envolvida na elaboração e discussão das Diretrizes
Curriculares para o Sistema Municipal de Educação de Campinas, composta pela
Assessoria de Currículo, Coordenadores Pedagógicos e Formadores, caminham no sentido
da constituição das Áreas de Conhecimento a serem implantadas.
O grupo apresenta três propostas diferentes de constituição de áreas de
conhecimento, partindo das orientações do MEC, dos macrocampos e também da
experiência de outras redes e sistemas, quando então se chega à conformação atual.
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EMENTAS
ÁREA DE LINGUAGENS
Compreende Arte, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna – Inglês,
sendo a área que estuda as várias linguagens: oral, escrita, imagética (pictórica, teatral,
musical, cinematográfica, fotográfica e performática), objetivando a formação do aluno
leitor e escritor, crítico e reflexivo diante dos diversos gêneros textuais.
É através do estudo e expressão das várias linguagens que o aluno se apropria do
conhecimento das diversas e diferentes culturas, compreendendo a relatividade dos
valores que estão enraizados nos seus modos de refletir e agir, podendo criar um campo
de sentido para a valorização do que lhe é próprio e possibilitar o senso crítico e a
diversidade da imaginação humana.

ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS
Compreende Matemática, Ciências e Educação Física, sendo esta organização
decorrente da convergência dos conhecimentos próprios destes componentes. A
produção científica, ao longo da História, caracteriza‐se pela observação da natureza, sua
compreensão, apropriação e adequação aos interesses humanos. Neste percurso, a
matemática evidencia‐se como leitura acurada do mundo e facilitadora do seu
entendimento, utilizando‐se das unidades de medidas, de coleta e análise de dados, daí a
sua interlocução com as ciências física, química e biológica.
O estudo destas ciências proporciona ao ser humano (re)conhecer‐se como
organismo dinâmico e integrado ao meio. Associados a estas perspectivas, aliam‐se os
conhecimentos da Educação Física, suas diferentes manifestações (jogos, dança, esporte,
ginástica) da cultura corporal e as relações do desenvolvimento humano com uma vida
saudável.

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS
Compreende História e Geografia, buscando articular o trinômio formado pelo
Homem, o Espaço e o Tempo Histórico, que é o ponto central de convergência destas
ciências/saberes partindo da noção de dialética. À Geografia cabe descrever os espaços, o
território e a paisagem (a relação do homem com o próprio homem e com o espaço) e à
História cabe explicitar as relações de produção que levaram ao surgimento das
formações sociais, políticas e econômicas em virtude das quais os grupos e as diversas
culturas se organizaram.
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Entende‐se como cultura o conjunto das manifestações humanas de
comportamento e de postura, que contrastam com a natureza, logo, cultura é tudo o que
é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo, conferindo‐lhe uma
identidade. Refere‐se às formas de organização de um povo, seus costumes e tradições
transmitidas de geração para geração e, desta forma, a partir de uma vivência e tradição
comum, passam a construir a identidade comum deste mesmo povo.

OBJETIVOS DE ENSINO POR COMPONENTE CURRICULAR
ÁREA DE LINGUAGENS
LÍNGUA PORTUGUESA
INTRODUÇÃO

Esta proposta de objetivos de ensino de Língua Portuguesa assume os gêneros
textuais como categoria organizadora das práticas de ensino. Este princípio indica a opção
deste documento em assumir a perspectiva de uma sistematização escolar adequada dos
gêneros, num trabalho pedagógico intencionalmente voltado ao domínio da produção e
compreensão escrita e oral de textos. Segundo os PCN,
[...] todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das
intenções comunicativas, como parte das condições de produção do
discurso, as quais geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são,
portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente
estáveis de enunciados, disponíveis na cultura (p. 21).
Ao assumirmos esta perspectiva, indicamos a necessidade de se planejarem
sequências didáticas que abordem as dimensões textuais e discursivas dos gêneros
priorizados nas unidades de tempo reservadas para seu aprofundamento sistemático. Não
se trata de didatizar inadequadamente os gêneros, gramaticalizando a abordagem dos
textos para se depreender apenas os elementos formais que os constituem. É preciso
recuperar, tanto quanto possível, a inserção discursiva do texto que se lê ou produz,
refletindo sobre as práticas sociais que lhe dão vida fora da escola, bem como ter claras as
expectativas escolares sobre o gênero escolhido.
Os objetivos aqui apresentados foram concebidos pensando‐se numa estrutura
curricular espiralada, em que o mesmo gênero textual é trabalhado em ciclos e anos
81

diferentes, variando‐se a complexidade de sua abordagem, dentro de uma progressão de
ensino que visa ao domínio daqueles aspectos considerados cruciais pelo professor. Nas
palavras de SCHNEUWLY (2004, p.124), “o que varia de um nível para outro são os
objetivos limitados a serem atingidos em relação a cada gênero: as dimensões
trabalhadas, a complexidades dos conteúdos e as exigências quanto ao tamanho e ao
acabamento do texto”.
Para construir esta progressão, será preciso considerar dois eixos: a diversidade
dos gêneros textuais e a complexidade de sua abordagem. Portanto, no primeiro eixo,
deve‐se assegurar a apresentação de uma grande variedade de gêneros, que abarque
tanto os de uso escolar e acadêmico, em sua modalidade oral e escrita, para a
organização, registro e socialização dos conhecimentos construídos (anotações, resumos,
resenhas, apresentações, debates, relatórios de pesquisa, artigos...), como aqueles
relacionados às esferas da literatura, da imprensa, da produção audiovisual e demais
campos do mundo do trabalho. No segundo eixo, deve‐se garantir que a introdução de
alguns gêneros possa ser sucedida por sua reapresentação em outros níveis de
complexidade. Assim, espera‐se, consolidar, ao final do processo, procedimentos que
possibilitem ao estudante lidar de forma autônoma e crítica com os gêneros textuais que
circulam na sociedade contemporânea.
Se o número de gêneros à disposição do usuário da língua é praticamente infinito,
o mesmo não acontece com os tipos textuais, que podem ser definidos pelas sequências
textuais típicas que compõem os textos de cada gênero: narrativo, descritivo,
argumentativo, expositivo e injuntivo. Portanto, a seleção dos gêneros e seu grau de
aprofundamento e sistematização deve considerar obrigatoriamente a abordagem de
todos os tipos de texto a cada ano, cabendo ao professor tal seleção. Com isso, procura‐se
evitar que, num ano, ou mesmo num ciclo, sejam abordados, por exemplo, apenas
gêneros prioritariamente narrativos, desconsiderando‐se os argumentativos. Esta
perspectiva reforça a necessidade do planejamento integrado entre os anos de um
mesmo ciclo e entre os dois ciclos do Ensino Fundamental, de forma a não interromper
um processo que estará em construção por pelo menos 4 anos.
Apresentamos, abaixo, alguns quadros que têm o objetivo de relacionar gêneros
textuais de cada um dos tipos de texto a seus aspectos textuais, discursivos e gramaticais
que podem ser desenvolvidos, não excluindo outras possibilidades de abordagem.
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QUADRO I –
TIPO TEXTUAL: NARRATIVO/DESCRITIVO LITERÁRIO (FICCIONAL)
GÊNEROS TEXTUAIS

Sugestão de trabalho com Sugestão de trabalho com aspectos
aspectos textuais‐ discursivos. gramaticais

Conto maravilhoso/ conto
de fadas/ fábula/lenda/
mitos

Exploração
de
elementos
constitutivos das narrativas
em geral, como: estrutural
textual e enredo: situação inicial,
conflito,
apresentação
do
peripécias e desfecho

Tempos verbais no eixo do pretérito ou
do presente para reconhecer os
eventos anteriores e posteriores a esse
tempo (pretérito perfeito / imperfeito,
mais que perfeito, futuro do pretérito e
futuro do presente).

Construções do personagem,
Organizações do tempo e do
espaço narrado.

Marcadores lingüísticos que indicam as
diferentes vozes nos textos (aspas,
discurso direto, discurso indireto e
verbos “de dizer”).

Romances e contos:
fantásticos, de aventura, de
ficção cientifica, policiais,
dramáticos
Biografia romanceada/
romance histórico

Foco Narrativo em 1ª e 3ª pessoa
Recursos coesivos para introduzir e
retomar
informações
(artigo,
pronomes, substantivos, sinônimos
etc).

Conto popular
História engraçada/ piada
Crônica literária narrativa
Rap

Recursos coesivos para relacionar fatos
no tempo e no espaço (advérbios,
locuções adverbiais, orações adverbiais,
tais como: em seguida, depois, ali,
assim que).
Uso da 1ª e da 3ª pessoa e suas
implicações no processo enunciativo.
Linguagem formal e informal

História em quadrinhos

Poema, cordel, letra de
música

Recursos gráficos, justaposição
de quadrinhos, articulação entre
os enunciados icônicos e verbais
do narrador, balões com a fala
das
personagens,
efeitos
especiais no uso das fontes.
Arranjo gráfico e espacial,
exploração visual da grafia das
palavras, associação das palavras
a
objetos
visuais
(fotos,
desenhos, pinturas, colagens)

Linguagem figurada e outros recursos
expressivos
Linguagem formal e informal
Onomatopéias
Sentido literal/ sentido conotativo
Emprego de linguagem figurada e
outros recursos expressivos
Estrofes e versos, refrão
Funcionamento do ritmo e da rima

Peças de teatro
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Efeitos de sentido provocados
pela sonoridade (assonância,
aliteração)
Divisão em atos, cenas, falas e

Efeitos de sentido provocados pelos

rubrica

jogos de palavras

Apresentação das personagens,
do conflito ou da intriga,
estruturação
do
enredo
desenvolvimento das ações e
conclusão, funcionamento dos
diálogos em relação às marcas da
conversação.

Variação linguística na construção de
personagens

QUADRO II –
TIPO TEXTUAL: NARRATIVO/DESCRITIVO NÃO LITERÁRIO (NÃO FICCIONAL) –
(DOCUMENTAÇÃO, MEMORIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO, PELO DISCURSO, DAS AÇÕES
HUMANAS, SITUADAS NO TEMPO, POR MEIO DO RELATAR)
GÊNEROS TEXTUAIS

Sugestão de trabalho com Sugestão de trabalho com aspectos
aspectos textuais‐discursivos gramaticais

Relato
de
experiência
vivida/
biografia/
autobiografia/
relato
histórico/ relato de viagem.

Estrutura com começo, meio e
fim, organização cronológica dos
dados relevantes da vida do
biografado
ou
dos
acontecimentos históricos

Curriculum vitae

Identificação: nome, endereço,
telefones, fax, email
Formação, escolaridade

Tempos verbais no eixo do pretérito.
Construções que fazem referência a
lugar e tempo (advérbios, locuções
adverbiais, orações adverbiais)
Discurso direto e indireto e verbos “de
dizer” para introduzir sequências
dialogais e para fazer citações.
Paralelismo sintático no uso de verbos e
de substantivos

Experiência

Numerais na orientação da subdivisão
dos tópico.

Relatório: de estudos do
meio

Emprego de recursos gráficos
para
a
organização
do
documento
Sequência e articulação de fatos
e informações

Numerais na orientação da subdivisão
do tema ou na enumeração de

Noticia / reportagem
Entrevista

Manchete, parágrafo (lide) e
corpo do texto.

Construções que fazem referência a
lugar e tempo (advérbios, locuções
adverbiais,orações adverbiais)
Uso de verbos e aspas nas citações de
declaração
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QUADRO III –
TIPO TEXTUAL: EXPOSITIVO/ ARGUMENTATIVO (TRANSMISSÃO, CONSTRUÇÃO E
APRESENTAÇÃO TEXTUAL DE SABERES)
GÊNEROS TEXTUAIS

Sugestão de trabalho com Sugestão de Trabalho com aspectos
aspectos textuais‐discursivos gramaticais

Texto expositivo (em livro
didático)/ texto explicativo
texto
de
divulgação
científica)

Esquematização inicial (finalidade
e os objetivos), expansão do
tema tratado e conclusões.

Numeração para subdivisão do tema.
Adjetivação (adjetivo, locução adjetiva,
orações adjetivas).
Tempos verbais no eixo do presente
para reconhecer os eventos anteriores
e posteriores a esse tempo (pretérito
perfeito /futuro do presente).
Palavras‐chave

Termo de entrada, área de
conhecimento à qual pertence o
termo,
Seleção de ações e informações
do texto base.

Termos técnicos

Exposição oral/ seminário/
Verbete/artigo
enciclopédico
Resumo
de
textos
expositivos e explicativos/
tomada de notas
Relatório cientifico

Emprego da estrutura do texto
científico
como
introdução,
objetivos, justificativa, descrição
do método empregado na
experiência, análise dos dados
observados e conclusão

Adjetivação, coesão textual

Vocabulário técnico.

QUADRO IV –
TIPO TEXTUAL: ARGUMENTATIVO/EXPOSITIVO (DISCUSSÃO DE PROBLEMAS
CONTROVERSOS POR MEIO DA SUSTENTAÇÃO, REFUTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE
TOMADAS DE POSIÇÃO)
GÊNEROS TEXTUAIS

Sugestão de trabalho com Sugestão de trabalho com Aspectos
Aspectos
textuais
– gramaticais
discursivos

Carta de leitor (para mídia
em geral) / carta de
reclamação/
carta
de
solicitação
Artigos de opinião /
editorial

Na carta: data, invocação,
explanação do assunto, fecho e
assinatura.
Apresentação de argumentos que
sustentem a posição do autor.
Uso da linguagem em função da
imagem do interlocutor
No artigo: introdução com a tese
que será desenvolvida e ou
contestada, apresentação de
argumentos que sustentem a
opinião do autor e sua conclusão
Informações gerais sobre a obra
ou fato, resumo do conteúdo,
julgamento ou apreciação do

Resenha critica/
jornalística:
esportiva, política
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Crônica
social,

Tempos verbais no eixo do presente
para reconhecer os eventos anteriores
e posteriores a esse tempo (pretérito
perfeito / futuro do presente).
Verbos “de dizer” e expressões
adverbiais (segundo, de acordo) para
introduzir citações.
Elementos coesivos que estabelecem
relações de causa, comparação,
explicação, condição, etc.
Marcadores de argumentação

Charge/ cartoon

Debate
regrado
(oral
formal) / assembléia (oral
formal)

resenhado ou cronista
Recursos gráficos, articulação
entre os enunciados icônicos e
verbais
Coerência e coesão da linguagem
oral formal

QUADRO V –
TIPO TEXTUAL: INJUNTIVO (INSTRUÇÕES E PRESCRIÇÕES PARA REGULAÇÃO MÚTUA DE
COMPORTAMENTOS)
GÊNEROS TEXTUAIS

Sugestão de trabalho com
aspectos textuais –
discursivos

Sugestão de trabalho com aspectos
gramaticais

Estatutos/regulamentos
Instruções
de
uso,
instruções de montagem
regras de jogo e comandos
diversos textos publicitários
receita culinária:
Receita médica/ bula
Textos publicitários

Elementos
constitutivos
da
organização interna de: títulos,
capítulos, seções e artigos, data,
assinaturas e rubricas.
Recursos gráficos e esquemas,
numerais na orientação da
sequência de ações prescritas e
vocabulário técnico.
Listagem
dos
ingredientes,
unidades
e
medidas
de
quantidade, procedimentos no
modo de fazer e servir.
Vocabulário técnico, unidades e
medidas
de
quantidade,
procedimentos no modo de
administração dos cuidados
prescritos.
Recursos gráficos e persuasivos
relacionados à linguagem verbal
e não verbal (disposição das
informações
do
texto,
diagramação, uso de fontes e
tamanhos diferenciados etc.).
Leitura crítica do
posicionamento ideológico dos
interlocutores

Emprego de formas verbais no
imperativo, no infi nitivo ou no futuro
do
presente
em
sequências
instrucionais numerais na orientação da
subdivisão do tema ou na enumeração
de propriedades.
Adjetivos para modalização da fala.

Nos quadros acima, estão indicadas apenas algumas sugestões de trabalho com os
diferentes aspectos textuais‐discursivos e gramaticais que podem ser explorados a partir
dos gêneros apresentados. Além disso, no trabalho de Língua Portuguesa, devem ser
abordados, de forma permanente, estudos gerais sobre importantes aspectos linguísticos:
uso de elementos coesivos referenciais e sequenciais, pontuação, paragrafação,
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acentuação, ortografia, concordância verbal e nominal e processos de formação de
palavras.
Tomar os gêneros textuais como eixo organizador das práticas de ensino implica
que os conteúdos gramaticais devam se tornar instrumentos de aprimoramento da leitura
e da escrita. Por essa razão, não apresentamos aqui uma sequência de tópicos gramaticais
a serem seguidos numa ordem predefinida. A gramática está, aqui, contemplada no
ensino de ferramentas conceituais para se refletir e aprimorar o uso da linguagem. Assim,
seu estudo deve se dar, sempre que possível, dentro das práticas de leitura e escrita,
conforme os objetivos relacionados ao seu emprego como ferramentas de produção e
interpretação textual.
Buscando‐se coerência ao modelo espiralado de currículo e tomando‐se por base a
organização curricular que os conceitos acima pressupõem, optou‐se por manter os
mesmos enunciados dos objetivos de 6º a 9º anos, explicitando os níveis de dificuldade a
cada etapa de aprendizagem. Com isto, procura‐se reforçar a ideia de que os objetivos
devem ser propostos aos alunos de acordo com um nível de complexidade suficiente para
lhes desafiar e fazer avançar. A gradação de dificuldade e complexidade das atividades,
que concretizarão o ensino por estes objetivos, ocorre na seleção dos textos de gêneros
dos cinco tipos textuais a serem trabalhados, na priorização dos aspectos abordados nas
análises e na definição de expectativas de produção escrita e oral.
Os planos de ensino devem, portanto, explicitar a escolha tanto dos gêneros e
textos, como dos aspectos textuais, discursivos e gramaticais a serem abordados a cada
ano. Sendo assim, a descrição dos saberes e os registros de avaliação precisam também
apresentar as informações sobre que gêneros e aspectos foram trabalhados, articulados a
uma apreciação da aquisição de conhecimentos pelos estudantes.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Ler, compreender e interpretar textos dos gêneros selecionados para o ciclo, a
partir do estabelecimento de relações entre diversos segmentos do texto e entre o
texto e outros diretamente implicados por ele, articulando informações textuais e
conhecimentos prévios.
• Utilizar procedimentos de leitura como: identificar o tema de um texto, localizar
informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra, expressão ou informação
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implícita, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, considerando os da
leitura e as características do gênero.
• Escrever textos coerentes e coesos, considerando as condições de produção
textual (interlocutor, objetivo, situação, gênero e suporte), empregando
mecanismos coesivos adequados e recursos relativos à paragrafação, pontuação e
outros sinais gráficos.
• Posicionar‐se criticamente diante de textos verbais e não verbais em várias
linguagens, formulando apreciações estéticas, éticas, políticas e ideológicas,
compreendendo a construção da ironia, do humor, do lirismo, entre outros, a
partir dos elementos que os constituem.
• Na produção de textos, empregar procedimentos que garantam a qualidade do
trabalho: planejar, por meio de anotações, o que se vai escrever; fazer rascunhos e
compartilhá‐los com colegas ou professor; revisar seu próprio texto e de outros;
consolidar a versão final de seu texto, submetendo‐a a uma apreciação coletiva.
• Participar oralmente de situações comunicativas formais e de debates,
manifestando e acolhendo opiniões, selecionando informações ou argumentos em
função dos objetivos da discussão e adequando a linguagem à situação.
• Utilizar as convenções da escrita padrão e os conhecimentos gramaticais
decorrentes das análises linguísticas como instrumentos de aprimoramento da
leitura e da escrita.
• Reconhecer o processo de variação linguística decorrente de fatores geográficos
e sociais, bem como do grau de formalidade da situação de uso da linguagem,
compreendendo que este processo participa da construção do sentido e
expressividade dos textos em que ocorre.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6º ANO
• Ler, compreender e interpretar, com relativa autonomia, textos menos
complexos dos gêneros selecionados para o ano, a partir do estabelecimento de
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relações entre diversos segmentos do texto e entre o texto e outros diretamente
implicados por ele, articulando informações textuais e conhecimentos prévios.
• Utilizar corretamente os procedimentos de leitura de identificar o tema de um
texto e localizar informações explícitas, e, minimamente, os procedimentos de
inferir o sentido de uma palavra, expressão ou informação implícita e distinguir um
fato da opinião relativa a esse fato, considerando os objetivos da leitura e as
características dos textos de menor complexidade dos gêneros selecionados para o
ano.
• Escrever textos de menor complexidade dos gêneros selecionados para o ano,
coerentes e coesos, considerando as condições de produção textual (interlocutor,
objetivo, situação, gênero e suporte), empregando mecanismos coesivos
adequados e recursos relativos à paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos.
• Expressar‐se diante de textos verbais e não verbais em várias linguagens,
apresentando indícios de apreciações estéticas, éticas, políticas e ideológicas,
compreendendo a construção da ironia, do humor, do lirismo, entre outros, a
partir dos elementos que os constituem.
• Na produção de textos, demonstrar cuidados em empregar procedimentos que
garantam a qualidade do trabalho: planejar, por meio de anotações, o que se vai
escrever; fazer rascunhos e compartilhá‐los com colegas ou professor; revisar seu
próprio texto e de outros; consolidar a versão final de seu texto, submetendo‐a a
uma apreciação coletiva.
• Participar oralmente em situações comunicativas formais e em debates,
pertinentes para o ano, manifestando e acolhendo opiniões, demonstrando
cuidados em selecionar informações ou argumentos em função dos objetivos da
discussão e em adequar a linguagem à situação.
• Utilizar as convenções da escrita padrão e os conhecimentos gramaticais
decorrentes das análises linguísticas realizadas a partir do estudo dos gêneros
previstos para o ano.
• Reconhecer o processo de variação linguística decorrente de fatores geográficos
e sociais, bem como do grau de formalidade da situação de uso da linguagem.
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7º ANO
• Ler, compreender e interpretar, com autonomia, textos menos complexos dos
gêneros selecionados para o ano, a partir do estabelecimento de relações entre
diversos segmentos do texto e entre o texto e outros diretamente implicados por
ele, articulando informações textuais e conhecimentos prévios.
• Utilizar corretamente os procedimentos de leitura: identificar o tema de um
texto, localizar informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra, expressão
ou informação implícita, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato,
considerando os objetivos da leitura e as características dos textos de menor
complexidade dos gêneros selecionados para o ano.
• Escrever, com eficiência, textos de menor complexidade dos gêneros
selecionados para o ano coerentes e coesos, considerando as condições de
produção textual (interlocutor, objetivo, situação, gênero e suporte), empregando
mecanismos coesivos adequados e recursos relativos à paragrafação, pontuação e
outros sinais gráficos.
• Expressar‐se diante de textos verbais e não verbais em várias linguagens,
formulando apreciações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, compreendendo a
construção da ironia, do humor, do lirismo, entre outros, a partir dos elementos
que os constituem.
• Na produção de textos, empregar corretamente procedimentos que garantam
a qualidade do trabalho: planejar, por meio de anotações, o que se vai escrever;
fazer rascunhos e compartilhá‐los com colegas ou professor; revisar seu próprio
texto e de outros; consolidar a versão final de seu texto, submetendo a uma
apreciação coletiva.
• Participar oralmente de situações comunicativas formais e de debates,
pertinentes para o ano, manifestando e acolhendo opiniões, selecionando
informações ou argumentos em função dos objetivos da discussão e adequando a
linguagem à situação.
• Utilizar corretamente as convenções da escrita padrão e os conhecimentos
gramaticais decorrentes das análises linguísticas realizadas a partir do estudo dos
gêneros previstos até este ano.
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• Reconhecer e compreender o processo de variação linguística decorrente de
fatores geográficos e sociais, bem como do grau de formalidade da situação de uso
da linguagem.

OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Ler, compreender e interpretar textos dos gêneros selecionados para o ciclo, a
partir do estabelecimento de relações entre diversos segmentos do texto e entre o
texto e outros diretamente implicados por ele, articulando informações textuais e
conhecimentos prévios.
• Utilizar procedimentos de leitura como: identificar o tema de um texto, localizar
informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra, expressão ou informação
implícita, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, considerando os
objetivos da leitura e as características do gênero.
• Escrever textos coerentes e coesos, considerando as condições de produção
textual (interlocutor, objetivo, situação, gênero e suporte), empregando
mecanismos coesivos adequados e recursos relativos à paragrafação, pontuação
e outros sinais gráficos.
• Posicionar‐se criticamente diante de textos verbais e não verbais em várias
linguagens, formulando apreciações estéticas, éticas, políticas e ideológicas,
compreendendo a construção da ironia, do humor, do lirismo, entre outros, a
partir dos elementos que os constituem.
• Na produção de textos, empregar procedimentos que garantam a qualidade do
trabalho: planejar, por meio de anotações, o que se vai escrever; fazer rascunhos e
compartilhá‐los com colegas ou professor; revisar seu próprio texto e de outros;
consolidar a versão final de seu texto, submetendo‐a a uma apreciação coletiva.
• Participar oralmente de situações comunicativas formais e em debates,
manifestando e acolhendo opiniões, selecionando informações ou argumentos em
função dos objetivos da discussão e adequando a linguagem à situação.
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• Utilizar as convenções da escrita padrão e os conhecimentos gramaticais
decorrentes das análises linguísticas como instrumentos de aprimoramento da
leitura e da escrita.
• Reconhecer o processo de variação linguística decorrente de fatores geográficos
e sociais, bem como do grau de formalidade da situação de uso da linguagem,
compreendendo que este processo participa da construção do sentido e
expressividade dos textos em que ocorre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
8º ANO
• Ler, compreender e interpretar, com relativa autonomia, textos mais complexos
dos gêneros selecionados para o ano, a partir do estabelecimento de relações
entre diversos segmentos do texto e entre o texto e outros diretamente implicados
por ele, articulando informações textuais e conhecimentos prévios.
• Utilizar corretamente procedimentos de leitura como: identificar o tema de um
texto, localizar informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra, expressão
ou informação implícita e distinguir um fato da opinião relativa a esse fato,
considerando os objetivos da leitura e as características dos textos de maior
complexidade dos gêneros selecionados para o ano.
• Escrever textos de maior complexidade dos gêneros selecionados para o ano
coerentes e coesos, considerando as condições de produção textual (interlocutor,
objetivo, situação, gênero e suporte), empregando mecanismos coesivos
adequados e recursos relativos à paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos.
• Posicionar‐se diante de textos verbais e não verbais em várias linguagens,
formulando apreciações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, compreendendo a
construção da ironia, do humor, do lirismo, entre outros, a partir dos elementos
que os constituem.
• Na produção de textos, empregar efetivamente procedimentos que garantam a
qualidade do trabalho: planejar, por meio de anotações, o que se vai escrever;
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fazer rascunhos e compartilhá‐los com colegas ou professor; revisar seu próprio
texto e de outros; consolidar a versão final de seu texto, submetendo a uma
apreciação coletiva.
• Participar oralmente de situações comunicativas formais e de debates,
pertinentes para ao ano, manifestando e acolhendo opiniões, selecionando
adequadamente informações ou argumentos em função dos objetivos da discussão
e empregando corretamente a linguagem à situação.
• Dominar as convenções da escrita padrão e os conhecimentos gramaticais
decorrentes das análises linguísticas realizadas a partir do estudo dos gêneros
previstos até esta etapa de aprendizagem.
• Compreender o processo de variação linguística decorrente de fatores
geográficos e sociais, bem como do grau de formalidade da situação de uso da
linguagem, percebendo que este processo participa da construção do sentido e
expressividade dos textos em que ocorre.
9º ANO
• Ler, compreender e interpretar, com autonomia, textos mais complexos dos
gêneros selecionados para o ano, a partir do estabelecimento de relações entre
diversos segmentos do texto e entre o texto e outros diretamente implicados por
ele, articulando informações textuais e conhecimentos prévios.
• Utilizar, de forma significativa, os procedimentos de leitura: identificar o tema
de um texto, localizar informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra,
expressão ou informação implícita, distinguir um fato da opinião relativa
a esse fato, considerando os objetivos da leitura e as características dos textos de
maior complexidade dos gêneros selecionados para o ano.
• Escrever, com eficiência, textos de maior complexidade dos gêneros selecionados
para o ano coerentes e coesos , considerando as condições de produção textual
(interlocutor, objetivo, situação, gênero e suporte), empregando mecanismos
coesivos adequados e recursos relativos à paragrafação, pontuação
e outros sinais gráficos.
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• Posicionar‐se criticamente diante de textos verbais e não verbais em várias
linguagens, formulando criteriosamente apreciações estéticas, éticas, políticas e
ideológicas, compreendendo a construção da ironia, do humor, do lirismo, entre
outros, a partir dos elementos que os constituem. Na produção de textos,
empregar efetivamente procedimentos que garantam a qualidade do trabalho:
planejar, por meio de anotações, o que se vai escrever; fazer rascunhos e
compartilhá‐los com colegas ou professor; revisar seu próprio texto e de outros;
consolidar a versão final de seu texto, submetendo‐a a uma apreciação coletiva.
• Participar oralmente de situações comunicativas formais e de debates,
pertinentes para o ano, manifestando e acolhendo opiniões, selecionando
criteriosamente informações ou argumentos em função dos objetivos da discussão
e empregando significativamente a linguagem à situação.
• Apropriar‐se das convenções da escrita padrão e dos conhecimentos gramaticais
decorrentes das análises linguísticas realizadas a partir do estudo dos gêneros
previstos nos Ciclos III e IV.
• Utilizar‐se do processo de variação linguística decorrente de fatores geográficos e
sociais, bem como do grau de formalidade da situação de uso da linguagem,
compreendendo que este processo participa da construção do sentido e
expressividade dos textos em que ocorre.

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
INTRODUÇÃO
Na proposta das Diretrizes Curriculares de Ensino Fundamental II, da Secretaria
Municipal de Educação de Campinas, a Língua Inglesa constitui uma área de
conhecimento, juntamente com Língua Portuguesa e Artes.
O ensino da Língua Inglesa é, assim como os outros componentes curriculares, de
extrema importância para a formação do educando. Além de possibilitar ao aluno uma
maior ascensão no mundo do trabalho, visto que o inglês é utilizado em todos os
continentes nas relações comerciais, políticas e econômicas, o ensino de uma língua
estrangeira não só lhe oferece uma capacidade discursiva na mesma, como aumenta o
conhecimento da língua materna devido às analogias e reflexões em torno do sistema
linguístico de ambas.
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Além do aspecto pragmático e linguístico‐discursivo, o ensino do inglês, da
maneira como está sendo proposto, amplia a visão de mundo do educando, que terá
contato com outras culturas, outras experiências mediadas por esse idioma e reforçará a
sua própria identidade.
No processo de ensino‐aprendizagem, pressupõem‐se muitas reflexões e posições
do educador em torno das concepções de ensino, das metodologias, das estratégias de
aprendizagem, dos conteúdos, da avaliação. No entanto, o educando só terá um bom
desempenho na produção de conhecimento se os objetivos de aprendizagem forem
significativos para ele e claros para o professor.
É nesse sentido que traçamos os objetivos específicos da Língua Inglesa para os
Ciclos III e IV e para cada ano. É da necessidade de dar maior visibilidade e sentido para a
aprendizagem que esses objetivos foram traçados.
Os objetivos estão, inicialmente, distribuídos nos Ciclos III e IV. O Ciclo III
compreende o 6º e o 7º ano e o Ciclo IV, o 8º e 9º ano. Em seguida, mais detalhadamente,
os objetivos são descritos por ano.
Os conteúdos estão atrelados aos objetivos e podem se repetir nos Ciclos III e IV,
mas com níveis de complexidade diferenciados. A dinâmica a ser realizada para o
cumprimento dos objetivos é a retomada e progressão dos conteúdos aprendidos ano a
ano.
Esses objetivos preveem o ensino da Língua Inglesa centrado nas quatro
habilidades (compreensão oral e escrita e expressão oral e escrita), assim como no
conhecimento dos aspectos culturais dos países falantes do idioma inglês, conforme
mencionado acima.
Em suma, com esses objetivos pretende‐se contribuir para que o educando seja
um produtor de conhecimento, que ele adquira uma compreensão da realidade local e
global.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Perceber a presença e importância da língua inglesa no nosso cotidiano, bem
como conhecer alguns aspectos culturais dos países falantes da língua inglesa
visando à percepção de um mundo pluricultural.
• Refletir sobre os diversos temas transversais.
• Ler, compreender e interpretar textos de gêneros mais simples.
• Escrever e reescrever textos de gêneros mais simples.
95

• Produzir oralmente enunciados envolvendo situações simplificadas de
comunicação
• Utilizar‐se das estruturas gramaticais básicas necessárias para produzir as
situações de comunicação oral e escrita previstas para o ciclo.
• Conhecer o sistema fonético da língua inglesa, de modo a estabelecer analogias
entre este e o da língua materna.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
6º ANO
• Perceber a presença e importância da língua inglesa, identificando palavras que
permeiam nosso cotidiano em veículos de comunicação, embalagens e
vestimentas, assim como conhecer alguns aspectos culturais (situação geográfica,
alimentação) dos países falantes desse idioma, visando à percepção de um mundo
pluricultural.
• Refletir sobre os temas transversais (cidadania, pluralidade cultural).
• Ler, compreender e interpretar textos de gêneros mais simples (fichas de
apresentação, pequenos diálogos, bilhetes, cartas e descrições pessoais).
• Escrever e reescrever textos de gêneros mais simples (fichas de apresentação,
pequenos diálogos, bilhetes, cartas e descrições pessoais).
• Produzir oralmente enunciados envolvendo situações simplificadas de
comunicação ( saudações, apresentações, descrições pessoais).
• Utilizar‐se das estruturas gramaticais básicas, relacionadas aos gêneros previstos
para o ano, necessárias para produzir as situações de comunicação oral e escrita.
• Conhecer sons e entonações básicos, de modo a estabelecer analogias entre o
sistema fonético da língua inglesa e o da língua materna.
7º ANO
• Conhecer aspectos culturais (esporte, protocolos sociais, hábitos) dos países
falantes da língua inglesa, visando à percepção de um mundo pluricultural.
• Refletir sobre os temas transversais (cidadania, pluralidade cultural, vida
saudável).
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• Ler, compreender e interpretar textos de gêneros mais simples (pequenas
biografias, descrições de pessoas, lugares).
• Escrever e reescrever textos de gêneros mais simples (pequenas biografias,
descrições de pessoas, lugares, comidas, vestimentas).
• Produzir oralmente enunciados envolvendo situações simplificadas de
comunicação (descrições de pessoas, comidas, vestimentas e expressões de
preferências).
• Utilizar‐se de estruturas gramaticais básicas relacionadas aos gêneros previstos
para o ano, necessárias para produzir as situações de comunicação oral e escrita.
• Conhecer os sons e entonações da língua inglesa, de modo a estabelecer
analogias com a língua materna.

OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Conhecer, de maneira mais profunda, aspectos culturais dos países falantes da
língua inglesa, com destaque para a análise crítica das relações estabelecidas entre
os seus respectivos contextos político, econômico e social em relação ao brasileiro.
• Analisar e refletir criticamente os temas transversais.
• Ler, compreender e interpretar textos de gêneros um pouco mais complexos.
• Escrever e reescrever textos de gêneros um pouco mais complexos.
• Produzir oralmente, com maior autonomia, enunciados envolvendo situações
cotidianas.
• Utilizar‐se, com autonomia, das estruturas gramaticais básicas necessárias para
produzir as situações de comunicação oral e escrita.
• Pronunciar e fazer uso das entonações com eficiência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
8º ANO
• Conhecer, de maneira mais profunda, aspectos culturais dos países falantes
da língua inglesa, com destaque para a análise crítica das relações estabeleci‐
das entre os seus respectivos contextos político, econômico, social em relação
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ao brasileiro.
• Analisar e refletir criticamente sobre os temas transversais (cidadania,
pluralidade cultural, meio ambiente).
• Ler, compreender e interpretar textos de gêneros mais complexos que envolvam
os tipos textuais narrativos e descritivos (relatos, biografias, entrevistas, notícias).
• Escrever e reescrever textos de gêneros mais complexos que envolvam os tipos
textuais narrativos e descritivos (relatos, biografias, entrevistas, notícias).
• Produzir oralmente, com maior autonomia, enunciados envolvendo situações
cotidianas ( expressão de sentimentos ).
• Utilizar‐se, com certa autonomia, de estruturas gramaticais básicas relacionadas
aos gêneros, necessárias para produzir as situações de comunicação oral e escrita.
• Pronunciar e fazer uso das entonações com relativa eficiência.
9º ANO
• Conhecer, de maneira mais profunda, aspectos culturais dos países falantes da
língua inglesa (sistema político, organização social), com destaque para análise
crítica das relações estabelecidas entre os seus respectivos contextos político,
econômico, social em relação ao brasileiro.
• Analisar e refletir criticamente sobre os temas transversais (cidadania,
pluralidade cultural, com destaque à cultura afrodescendente, meio ambiente e
sexualidade).
• Ler, compreender e interpretar textos de gêneros mais simples que envolvam
tipos textuais dissertativos e argumentativos (cartas familiares, cartas de
apresentação, emails).
• Escrever e reescrever textos de gêneros mais simples que envolvam tipos
textuais dissertativos e argumentativos (cartas familiares, cartas de apresentação,
e‐mails).
• Produzir oralmente, com autonomia, enunciados envolvendo situações
cotidianas (expressões de possibilidades, projeções para o futuro).
• Utilizar‐se, com autonomia, das estruturas gramaticais básicas relacionadas aos
gêneros necessárias para produzir as situações de comunicação oral e escrita.
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• Pronunciar e fazer uso das entonações com eficiência.

ARTE
INTRODUÇÃO
Constituindo‐se em uma necessidade natural do ser humano, a Arte na escola
colabora para o crescimento, em igualdade de condições, dos níveis cognitivo,
afetivo e perceptivo. Mobiliza o domínio cognitivo, uma vez que implica ampliação
e aprofundamento do conhecimento. Mobiliza o domínio afetivo ao estabelecer
relações com as habilidades pessoais e sociais, atitudes, valores, idéias e com
sentimentos e emoções. Mobiliza o domínio perceptivo ao envolver a percepção
em todas as suas possibilidades por intermédio de atividades concretas. As
atividades de educação escolar em Arte, ao envolverem o aluno dessa maneira,
permitem que as informações oferecidas sejam introjetadas, elaboradas,
reelaboradas, analisadas, organizadas na construção do conhecimento.Permitem
que relações sociais e culturais sejam desvendadas afetivamente. Permitem,
também, que o aluno participe de um fazer que vai muito além da atividade
motora, visual ou auditiva. Assim, ao produzir formas artísticas, fundem‐se os
processos de pensamento, os processos emocionais e os processos e perceptivos,
numa síntese que confere a esse trabalho um caráter de integração, existindo aí
um crescimento. Fonte da citação: BENEDETTO, Ivani Martins Gualda et alli.
Governo do Estado de São Paulo; Educação Artística, 1º grau (5ª a 8ª séries), São
Paulo‐SP, 1993, pp. 19‐20.
Uma função importante que o ensino de arte tem a cumprir diz respeito à dimensão social
das manifestações artísticas. A arte de cada cultura revela o modo de perceber, sentir e
articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os
indivíduos e a sociedade.
É através do conhecimento da pluralidade cultural que o aluno pode compreender a
relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode
criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e favorecer abertura à
riqueza e à diversidade da imaginação humana.
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A arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar
referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são
indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender.
A questão da existência das várias linguagens, necessidade de formação/escolarização em
relação às mesmas, e a inserção das Artes, não é preocupação unicamente da educação,
não passando despercebida ao Ministério da Cultura:
O campo das linguagens desenvolve‐se com base na experiência técnica, pesquisa
e acesso aos meios de produção e difusão. O fato de alguns artistas populares
terem conseguido desenvolver suas habilidades sem qualquer apoio não deve
encorajar a crença na espontaneidade ou elogio à precariedade. [...] O campo das
artes visuais não expressa efetivamente uma valorização equitativa das expressões
simbólicas das diferentes regiões e grupos populacionais brasileiros, tanto no que
diz respeito ao circuito expositivo quanto às cadeias econômicas relacionadas a
essa linguagem. O desconhecimento público e a carência de espaços de reflexão
sobre a história da arte brasileira restringem a circuitos de elite a avaliação e a
circulação da produção, legitimada por poucos representantes do pensamento
crítico e estético. É necessário desenvolver atividades que levem à formação de
público e ao reconhecimento da multiplicidade dos artistas visuais. Entre as
principais estratégias para a superação dessa problemática estão o fortalecimento
do ensino e da pesquisa sobre as artes visuais, a ampliação de sua visibilidade na
mídia, o apoio financeiro à produção, difusão e desconcentração das cadeias
produtivas e o fortalecimento da gestão pública dos espaços de fruição da estética
visual.
Fonte
da
Citação:
BRASIL.
Ministério
da
Cultura.
http://www.cultura.gov.br/site/pnc/diagnosticos‐e‐desafios/linguagens‐artisticas/
Assim como o Ministério da Cultura aponta a necessidade de formação e financiamento
em relação às artes visuais, a Educação deve igualmente valorizar a formação em outras
linguagens como a musical e a teatral/cênica, não ignorando as manifestações populares.
Se existe articulação e ligação orgânica entre arte e cultura, há também uma organicidade
muito grande entre as artes e todas as demais áreas do conhecimento. Logo, em nosso
planejamento, os conteúdos estão articulados em relação às várias linguagens, e também
mantêm organicidade com as Ciências Humanas ou Sociais, História e Geografia,
especialmente no que se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico‐Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana, que
se depreendem das regulamentações da LDBEN, as Leis nºs 10.639/03 e 11.645/08.
O ensino de arte será organizado de modo que o aluno possa desenvolver sua
competência e habilidade estética (apreciar), artística/criativa (fazer) e crítica
(contextualizar a produção artística), nas diferentes linguagens (plástica, musical e teatral)
para que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos
de distintos povos e culturas.
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OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Saber a importância da preservação do patrimônio, conhecendo os
equipamentos públicos culturais de Campinas e Região, como o Mercado Público
Municipal, o Palácio dos Azulejos, a Catedral Metropolitana, o Observatório do
Castelo, o parque Ecológico Monsenhor Salim, o Museu de Arte Contemporânea
José Pancetti, Centro de Ciências, Letras e Artes, Jóquei Clube, Estação Cultura,
Escola de Cadetes, Museu da Cidade, a Fazenda Roseira e a Fazenda Santa Genebra
entre outros, através da visita a estes locais.• Construir o próprio conceito de arte,
através do contato e estudo de diferentes linguagens artísticas, artistas, obras,
gêneros, períodos e lugares, partindo dos saberes que já traz de casa e de sua vida
em sociedade, através de releituras de obras de artistas, nacionais e internacionais.
• Conhecer conceitos de História da Arte, valorizando a arte e os artistas de várias
épocas (incluindo arte indígena e africana, conforme as Leis nºs 10.639/03 e
11.645/08), observando a relação entre estas produções e a sua experiência.
• Vivenciar a descoberta de si mesmo assim como o sentimento de alteridade.
• Ampliar o repertório cultural e artístico, permitindo‐se relacionar ativamente
com sua cultura e ressignificar as matrizes culturais brasileiras e a cultura popular.
• Utilizar‐se de produções e patrimônios artísticos e culturais como exemplo/
referência em todas as atividades desenvolvidas propiciando a apropriação e o
desenvolvimento da arte como forma possível e acessível da expressão humana
em suas diferentes linguagens.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
6º ANO

LINGUAGEM PLÁSTICA:
• Ser capaz de desenvolver formas artísticas, partindo da leitura de texto escrito,
de imagens e de músicas.
• Conhecer a cultura brasileira, indígena e afrobrasileira (Leis nºs 10.639/03 e
11.645/08).
• Conhecer, analisar e utilizar elementos da linguagem visual em imagens
produzidas individualmente e em grupo.
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LINGUAGEM TEATRAL:
• Discutir a linguagem teatral, introduzindo o reconhecimento e a utilização dos
elementos da linguagem dramática, espaço cênico (onde), personagens (quem) e
ação dramática (o que), por meio de jogos teatrais.
LINGUAGEM MUSICAL:
• Conhecer várias modalidades e ritmos musicais, possibilitando a identificação de
elementos da linguagem musical, conhecendo e diferenciando popular e erudito e
adquirindo o conceito de ritmo, harmonia e melodia, pela apreciação de músicas e
canções.
• Escutar e pesquisar sons e o silêncio em diferentes espaços e nas composições
musicais.

7º ANO
LINGUAGEM PLÁSTICA:
• Conhecer os diferentes gêneros na pintura.
• Utilizar‐se da pesquisa para aprofundar‐se no conhecimento dos diferentes
gêneros na pintura, os artistas e suas produções.
• Conhecer, analisar e utilizar‐se da linguagem visual em imagens produzidas
individualmente e/ou em grupo.
• Experimentar, investigar, utilizar suportes (tela, papel, papelão, pano, lona,
argila, parede e corpo), técnicas e materiais diversos, convencionais ou não, para
realizar trabalhos individuais e/ou em grupo.
LINGUAGEM TEATRAL:
• Capacitar‐se ao desenvolvimento e estudo da expressão e comunicação em
linguagem teatral, explorando jogos dramáticos, mímica, bonecos e teatro de
sombras.
LINGUAGEM MUSICAL:
• Aprofundar‐se na discussão sobre ritmo e apreciação musical, iniciando o
conhecimento dos vários gêneros e instrumentos musicais, “convencionais” e
“alternativos”.
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• Ouvir e apreciar música de diferentes gêneros, explicitando suas impressões,
percepções e conhecimento sobre instrumentos, compositor e intérprete.
• Contextualizar os temas em estudo com informações da História da Música e
contribuições das matrizes culturais brasileiras para formatação da nossa música.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Saber a importância da preservação do patrimônio, conhecendo os
equipamentos públicos culturais de Campinas e Região, como o Mercado Público
Municipal, o Palácio dos Azulejos, a Catedral Metropolitana, o Observatório do
Castelo, o parque Ecológico Monsenhor Salim, o Museu de Arte Contemporânea
José Pancetti, Centro de Ciências, Letras e Artes, Jóquei Clube, Estação Cultura,
Escola de Cadetes, Museu da Cidade, a Fazenda Roseira e a Fazenda Santa Genebra
entre outros, através da visita a estes locais.
• Ser capaz de desenvolver temas de História da Arte, aprofundando a pesquisa na
relação da arte com o mundo, com ênfase no conhecimento da Arte Brasileira,
Indígena e Afro‐brasileira (de acordo com as Leis nºs10.639/03 e 11.645/08).
• Diversificar e aprofundar o estudo sobre artistas plásticos e compositores
brasileiros, desenvolvendo o hábito da leitura e da pesquisa.
• Produzir textos críticos em relação à Arte Contemporânea.
• Utilizar‐se de produções e patrimônios artísticos e culturais como exemplo/
referência em todas as atividades desenvolvidas propiciando a apropriação e o
desenvolvimento da arte como forma possível e acessível da expressão humana
em suas diferentes linguagens.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
8º ANO
LINGUAGEM PLÁSTICA:
• Conhecer, analisar e produzir imagens a partir da simplificação e geometrização
das formas (estilização).
• Conhecer, analisar e utilizar elementos da linguagem visual em imagens
produzidas individualmente e/ou grupo.
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• Experimentar, investigar, utilizar suportes, técnicas e materiais diversos,
convencionais ou não, naturais ou manufaturados.
• Observar e analisar a presença de elementos da linguagem visual, conceitos e
técnicas em diferentes produções artísticas, por diferentes culturas e épocas.
LINGUAGEM TEATRAL:
• Pesquisar e conhecer os diferentes recursos teatrais (maquiagem, iluminação,
figurino, cenografia, trilha sonora e sonoplastia) explorando‐os numa criação
coletiva.
• Aprofundar o estudo da linguagem teatral através de vários recursos (ex: teatro
de sombras, fantoches usando sucata, jogos dramáticos), de maneira a introduzir a
dramatização e a cenografia.

LINGUAGEM MUSICAL:
• Pesquisar, conhecer, apreciar e adotar atitude de respeito diante de
manifestações musicais brasileiras de diferentes gêneros e épocas.
• Experimentar, improvisar, interpretar “jingles”, trilhas sonoras, arranjos ou
músicas do cotidiano, desenvolvendo a percepção auditiva, a imaginação, a
sensibilidade e a memória musical.
9º ANO
LINGUAGEM PLÁSTICA:
• Relacionar ligações entre as linguagens plástica, oral e escrita, introduzindo texto
e contexto literário para contextualizar a crítica e a análise de arte, partindo de
suas próprias análises objetivas e subjetivas.
• Conhecer as produções e as manifestações de artes visuais pertencentes à
cultura juvenil e a contemporaneidade.
• Compreender conceitos e elaborar a crítica em relação à sociedade de consumo
e aos veículos de publicidade e propaganda.
LINGUAGEM TEATRAL:
• Entender, experimentar e vivenciar jogos dramáticos para investigação e
experimentação quanto ao uso do corpo, do gesto e da voz de forma expressiva.
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• Pesquisar e conhecer os diferentes gêneros teatrais (sátira, comédia, drama e
tragédia) explorando‐os numa criação coletiva e tendo contato com os textos
teatrais.
LINGUAGEM MUSICAL:
• Pesquisar, conhecer, apreciar e adotar atitude de respeito diante de
manifestações musicais brasileiras de diferentes gêneros e épocas.
• Experimentar, improvisar e interpretar “jingles”, trilhas sonoras, arranjos ou
músicas do cotidiano, desenvolvendo a percepção auditiva, a imaginação, a
sensibilidade e a memória visual.
• Conhecer as diferentes formas de registro e preservação dos sons (discos,
partituras, fitas sonoras, CD, DVD) e as possibilidades de sua utilização em diversos
locais e situações.

ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS
MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
Este texto foi construído pela equipe de elaboração do Currículo da SME, tendo em
vista as contribuições vindas das escolas e dos professores que participaram do I
Seminário Curricular ocorrido em Agosto e do II Seminário em Novembro de 2010, além
de apontamentos sobre o ensino e a aprendizagem da matemática, presentes em diversos
documentos oficiais e em livros sobre o tema. O intuito é criar aportes que deem
subsídios para a construção de uma proposta curricular desta disciplina, que contemple as
particularidades dos estudantes da Rede Municipal de Campinas e que possibilite os
mesmos avançar em seus estudos, permitindo que se apropriem de outras formas de lidar
com os números.
Quando nos preocupamos em definir o objetivo geral do ensino de Matemática no
ensino fundamental, estamos, ao mesmo tempo, tentando estabelecer quais
competências matemáticas devem apresentar nosso aluno ao final desse nível de ensino,
e como elas podem ajudá‐lo a exercer sua cidadania. Isso significa, entre outras coisas,
aplicar os conhecimentos matemáticos em seu cotidiano, para interferir nele e modificá‐lo
com competência.
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Ao mesmo tempo, temos de estabelecer qual tipo de ensino e de aprendizagem
desejamos desenvolver e, sobretudo, qual a nossa opção por conteúdos que irão
contribuir para o desenvolvimento de habilidades essenciais durante a aprendizagem da
Matemática.
A maneira como cada professor vê a Matemática influencia no seu modo de
entender o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Assim, se a vemos como
uma ciência que vem sendo desenvolvida pela humanidade, a partir dos problemas que a
realidade lhe apresenta, teremos sempre a preocupação de tratá‐la desse modo com
nossos estudantes.
Apontamos a importância da abordagem da origem dos conteúdos matemáticos, a
fim de propiciar aos estudantes reflexões acerca da construção de conceitos ao longo da
existência humana e fazer com que possam compreender que a Matemática é também
uma ciência construída e em construção pelo homem.
Acreditamos que a História da Matemática e também a Etnomatemática podem
conduzir os educadores à busca de caminhos e procedimentos para o trabalho com as
diferenças. Sendo assim, concordamos com D´AMBROSIO (2007) ao apontar que o
multiculturalismo é a característica mais marcante da educação atual, uma vez que, com a
grande mobilidade das pessoas e de famílias, as relações interculturais serão muito
intensas. O encontro intercultural gera conflitos que só poderão ser resolvidos a partir de
uma ética que resulta do indivíduo conhecer‐se e conhecer a sua cultura e respeitar a
cultura do outro.
Tendo em vista práticas culturais e sociais do sujeito, apontamos que o trabalho
em sala de aula deve contemplar as múltiplas vivências e, para tanto, as aulas de
matemática devem ser constituídas por dinâmicas de trabalho que envolvam
instrumentos de medidas, jornais, revistas, panfletos, receitas, bulas de remédios, tabelas
de valores nutricionais dos alimentos, contas de consumo de água e luz, notas fiscais,
entre outros, visto que são materiais de grande circulação e acessíveis a todo tipo de
público.
Apontamos, também, que os recursos tecnológicos, tais como calculadoras, jogos,
computadores, possibilitam aos indivíduos enfrentarem os problemas reais com seus
números verdadeiros, tal como aparecem na vida cotidiana e nas atividades profissionais.
Todos nós vivemos em um mundo permeado por diferentes tecnologias, como o
uso dos celulares e do computador doméstico, atendimentos eletrônicos em bancos e até
mesmo em instituições públicas que prestam serviços ao grande público (por exemplo, o
Poupa Tempo), entre outras.
Sendo assim, apontamos que o trabalho com a calculadora, sendo esta mais um
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recurso tecnológico, deve permear as aulas de Matemática, pois ela contribui para que o
aluno utilize a notação correta nas operações, para que possam explorar maneiras
diferentes de se fazer um cálculo, além de estimular a habilidade de se fazer estimativas e
conferir resultados.
Os objetivos por ano do ciclo foram descritos baseados no trabalho com a
Matemática na sala de aula, cabendo ao professor escolher as dinâmicas de abordagem
dos conteúdos descritos, levando em consideração a realidade de sua escola, tendo em
vista os níveis de saberes dos estudantes e as particularidades de cada sala de aula.

OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Compreender o que significam os diferentes tipos de números: os naturais, os
inteiros (números positivos e negativos) e os racionais (números com vírgula
e as frações).
• Utilizar procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, mental ou escrito) em
função do problema proposto
.
• Formar sentenças e encontrar valores desconhecidos em um problema.
Reconhecer e resolver uma equação de 1º grau.
• Calcular porcentagens de maneiras diferentes, resolvendo problemas que tragam
a ideia de razão, proporção e porcentagem.
• Explorar situações que sejam necessárias algumas construções geométricas com
régua e compasso, identificando e compreendendo os conceitos de paralelismo e
perpendicularismo.
• Definir figuras planas e espaciais e identificá‐las em seu dia a dia. Identificar
ângulos e algumas figuras geométricas, suas características e representações.
• Identificar diferentes unidades de medidas, realizar transformações entre as
mesmas e resolver problemas que as envolvem.
• Resolver problemas envolvendo cálculos de perímetros, áreas e volumes.
• Ler, interpretar e construir tabelas e gráficos. Vivenciar o processo de uma
pesquisa estatística, com coleta e análise de dados e compreender o que é uma
média aritmética.

107

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
6º ANO
• Explorar os números em situações de contagem, de possibilidades, de ordenação
e de cálculos (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz
quadrada), compreendendo as regras do nosso sistema de numeração decimal,
utilizando‐se de diferentes materiais e instrumentos.
• Resolver situações‐problema que permitam transferir para a sala de aula as suas
vivências.
• Compreender como uma sequência numérica é formada e construir uma
sequência de números ou figuras. Usar os múltiplos e divisores de um número em
diferentes situações do cotidiano. Identificar um número primo.
• Utilizar os números com vírgula e em forma de frações e porcentagens, para
cálculos e para resolver problemas do dia a dia, utilizando‐se dos conceitos de
números decimais para ler e interpretar diferentes informações.
• Identificar as diferentes formas geométricas encontradas na natureza e em seu
dia a dia, por meio da observação e exploração do espaço, desenvolvendo sua
percepção visual e compreendendo o conceito de ângulo, utilizando‐se da noção
de giro, direção e sentido.
• Definir figuras planas e espaciais e identificá‐las em seu dia a dia,
compreendendo a utilização das formas geométricas nas construções humanas ao
longo da história da humanidade, reportando‐se em alguns momentos a consulta
de obras de arte e livros de História, a fim de observar como as formas
geométricas foram sempre usadas nas construções humanas.
• Conhecer as principais características do sistema métrico decimal: unidades de
medida (comprimento, massa, capacidade) e transformações de unidades.
]• Utilizar diferentes unidades de medidas e alguns instrumentos de medição,
resolver problemas em que apareçam tais unidades e reconhecê‐las em diversas
situações de utilização, demarcando grandezas tais como: tempo, espaço e massa.
• Compreender o que é e como é realizada uma pesquisa, traduzindo‐a em tabelas,
gráficos e na produção de textos comunicando a análise de seu resultado.
7º ANO
• Realizar operações com diferentes tipos de frações (transformações, adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada) e identificar o seu
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uso em diferentes situações do dia a dia e em alguns processos de medições
(comprimento, massa, capacidade, tempo).
• Reconhecer e operar com números inteiros (positivos e negativos) em diferentes
situações.
• Calcular porcentagens de diversas maneiras, inclusive com o uso da calculadora e
do cálculo mental, resolvendo problemas que trazem a ideia de razão, proporção e
porcentagem e identificar o uso de frações percentuais para cálculos em situações
de comércio e de medidas.
• Formar sentenças e encontrar valores desconhecidos em um problema.
Reconhecer e resolver uma equação do 1º grau.
• Elaborar questões e produzir textos relacionados à porcentagem e proporções,
utilizando‐se de diferentes recursos.
• Ampliar e reduzir figuras geométricas identificando seus elementos. Ler e
interpretar guias, mapas e plantas, utilizando‐se dos conceitos de escala e das
noções de direção e sentido.
• Identificar polígonos como triângulos, quadriláteros, dentre outros.
• Resolver problemas que envolvam áreas e perímetros de figuras planas.
• Elaborar, construir e interpretar gráficos de setores, de barras e de linhas e
resolver problemas a partir destes. Calcular a média aritmética de um conjunto de
dados.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Aprofundar e ampliar os conhecimentos sobre os números reais, identificando os
números racionais e irracionais, além de resolver problemas nos quais eles estarão
presentes.
• Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais, a
potenciação e a radiciação.
• Realizar operações simples com monômios e polinômios. Relacionar as
linguagens algébricas e geométricas, sabendo traduzir uma delas na outra,
particularmente no caso dos produtos notáveis.
• Saber atribuir um significado à fatoração algébrica e como utilizá‐la na resolução
de equações e em outros contextos.
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• Identificar e resolver equações de 1º e 2º graus, inequações e sistemas de
equações. Resolver problemas envolvendo estes tipos de equações.
• Reconhecer e aprofundar o conhecimento pelos diferentes tipos de polígonos,
com destaque para os polígonos regulares. Reconhecer a semelhança entre figuras
planas. Compreender e aplicar as relações métricas dos triângulos retângulos,
particularmente o Teorema de Pitágoras.
• Reconhecer as diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais e
resolver problemas que envolvam o cálculo de áreas e volumes das mesmas.
• Conhecer uma função de 1º grau e construir um gráfico para representá‐la.
• Resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, utilizando‐se de
diferentes estratégias para tanto, inclusive dos processos envolvendo a regra de
três.
• Compreender diferentes termos usados na Estatística (frequência, moda,
mediana e média aritmética) e utilizá‐los. Conhecer noções básicas de
probabilidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 8º ANO
• Utilizar a decomposição de um número em fatores primos e o cálculo de máximo
divisor comum na resolução de problemas.
• Realizar operações com números racionais (na forma de números com vírgulas e
frações).
• Resolver problemas que envolvam o cálculo de proporção, descontos e
acréscimos, incluindo o uso da regra de três.
• Conhecer, identificar e resolver expressões algébricas. Realizar operações
simples com monômios e polinômios. Relacionar as linguagens algébricas e
geométricas, sabendo traduzir uma delas na outra, particularmente no caso dos
produtos notáveis. Saber atribuir um significado à fatoração algébrica e como
utilizá‐la na resolução de equações e em outros contextos.
• Reconhecer, identificar, diferenciar e resolver equações, inequações e sistemas
de 1º grau, utilizando‐se deles na resolução de problema nas situações que
aparecem no cotidiano.
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• Compreender e usar o plano cartesiano para a representação de pares
ordenados, bem como para a representação das soluções de sistemas de equações
de 1ºgrau.
• Resolver problemas que abordem diversos conceitos geométricos e relações
determinadas entre os ângulos de um triângulo e um quadrilátero qualquer.
• Calcular áreas de superfícies planas tais como triângulos, paralelogramos,
losangos e trapézios.
• Resolver problemas utilizando noções de escala e analisar plantas e mapas,
identificando as escalas utilizadas.
• Resolver e elaborar problemas que envolvam o uso da porcentagem em
situações variadas.
9º ANO
• Operar diferentes potências e usar as suas propriedades para representar
números muito pequenos ou muito grandes.
• Aprofundar e ampliar os conhecimentos sobre os números reais, identificando os
números racionais e irracionais, além de resolver problemas nos quais eles estarão
presentes, bem como nos cálculos de perímetro e área do círculo.
• Reconhecer e resolver os diferentes tipos de equações de 1º e 2º graus,
utilizando de procedimentos próprios.
• Conhecer a noção de função como relação de interdependência entre grandezas.
Conhecer uma função de 1º grau e construir um gráfico para representá‐la.
• Resolver situações‐problema envolvendo o Teorema de Tales.
• Reconhecer a semelhança entre figuras planas a partir da igualdade das medidas
dos ângulos e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes.
Identificar e resolver situações‐problema envolvendo semelhança de triângulos.
• Compreender e aplicar as relações métricas dos triângulos retângulos,
particularmente o Teorema de Pitágoras, na resolução de problemas em diferentes
contextos.
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• Compreender diferentes termos usados na Estatística (frequência, moda,
mediana e média aritmética) e utilizá‐los para elaborar gráficos, produzir textos
informativos e construir idéias e tomar decisões.
Utilizar‐se das noções básicas de probabilidade para calcular a possibilidade de
acontecimento de um evento.

CIÊNCIAS
INTRODUÇÃO
Neste texto, apresentaremos como reorganizamos os objetivos de Ciências , a
partir das contribuições do I e II Seminários e também das sugestões enviadas pelas
escolas, para poder dar um novo significado à aprendizagem dos nossos alunos dos anos
finais do ensino fundamental.
Para tanto, precisamos iniciá‐los, ou aprofundar o conhecimento, da linguagem
científica no sexto ano, uma vez que eles vivenciam outras interpretações para os vários
fenômenos, a começar da origem de tudo: Universo, Terra e as formas de vida.
Para uma boa compreensão do que seja esta linguagem, começaremos a trabalhar
a metodologia científica que possibilita ao aluno ler várias fontes de informação (livros,
revistas, sites de busca, sites especializados) sobre um determinado tema, levantar
questionamentos sobre o que leu e, a partir daí, desenvolver todo um trabalho de
pesquisa: quais hipóteses elabora para os seus questionamentos, quais dados buscará
para verificar tais hipóteses, qual tratamento dará a estes dados, qual conclusão chegará e
como redigirá toda a pesquisa feita. É um exercício contínuo, estabelecido ao longo dos
quatro anos, o qual promoverá a ele conhecer o procedimento científico de um
pesquisador.
Neste ano, a interação dos seres vivos e todos os elementos ou recursos naturais
que a eles se interligam serão estudados: a água, o solo, o ar e como eles compõem os
diversos ambientes da Terra, de forma preservada ou não. Ao aluno será possível
entender como os seres vivos se adaptaram ao longo do tempo aos mais diversos
ambientes – do aquoso ao mais árido – realizando as mesmas funções básicas como a
respiração, a alimentação, o metabolismo e a reprodução.
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Também aqui será estudada a classificação que o homem estabeleceu para melhor
conhecê‐los e estudá‐los. Ao se falar da presença humana na Terra, precisamos atentar
para o seu papel nas relações estabelecidas com o ambiente – o que observa, o que
aprende, o que domina e o que transforma. A partir daí, o que precisamos preservar ou o
que precisamos mudar nos nossos hábitos para que a humanidade continue usufruindo
dos recursos que o planeta oferece por muitas gerações. É o conceito de sustentabilidade
que será estudado para possibilitar ações individuais ou coletivas que promovam uma
nova forma de entender, respeitar e atuar no ambiente.
No sétimo ano, os temas acima apresentados terão continuidade de forma
aprofundada, ao se enfatizar as semelhanças entre todos os seres vivos a partir da célula
ao longo do tempo evolutivo. Este estudo permitirá ao aluno entender as transformações
que o organismo humano adquire ao longo do ciclo da vida e como os hábitos adquiridos
podem favorecer ou comprometer o desenvolvimento deste ciclo. Destaca‐se o papel da
alimentação escolar que, além de ser nutricionalmente equilibrada, pode representar a
principal refeição diária para muitos alunos. Também deve‐se trazer à baila os problemas
metabólicos decorrentes da alimentação insuficiente ou dos transtornos alimentares
muito comuns a essa faixa etária.
No oitavo ano, segue o estudo do organismo humano. Neste estudo serão
incorporadas as inovações científicas, tais como a manipulação genética e a química
inserida no cotidiano das pessoas na forma de alimentos, de fármacos, de cosméticos, de
plásticos e tantos outros produtos que já nem perguntamos mais como eles devem ter
sido descobertos. Para tanto, é necessária uma abordagem histórica do avanço da química
como campo do conhecimento humano e como ela transformou a qualidade de vida
humana. Porém, há uma demanda de recursos naturais para a fabricação dos produtos
antes citados, daí a intenção de se estudar quais alterações no ambiente são causadas
pelos avanços tecnológicos da química.
No nono ano, os estudos apontarão para a biologia, a química e a física de forma
articulada e como estes conhecimentos estão presentes nos fenômenos, sejam eles
naturais ou não. Os recursos água, solo e ar serão retomados nos seus aspectos
fisicoquímicos apontando‐se para as transformações a que eles estão sujeitos ao se alterar
o conjunto de condições físicas e químicas do ambiente de forma natural ou provocada
pela ação humana. Como consequência do aproveitamento das propriedades destes
recursos, trabalharemos as diversas fontes de energia, hoje reconhecida como uma das
preocupações que atingem a toda humanidade, e quais são os custos e benesses que elas
proporcionam atualmente ao ambiente ou proporcionarão às gerações futuras. Na mesma
linha, poderão ser estudadas as características fisicoquímicas presentes no universo, no
sistema solar e na Terra, de forma a fazer um paralelo com as que existem no nosso
planeta possibilitando a existência de tantas formas de vida.
Ao finalizar o ciclo, retomaremos os princípios da Física nas diversas tecnologias e
engenharias existentes como, por exemplo, na tecnologia de alimentos que apresenta
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inovações na conservação de alimentos. Os aparelhos de preparo físico, sejam eles de
academias ou os vendidos na mídia, também serão alvos de estudo até para que se
entenda quais são os processos que eles desencadeiam no organismo humano e se, de
fato, produzem os efeitos alardeados.
Entendemos que o aluno terá uma visão ampliada das três áreas que compõem
este componente curricular de maneira a articular tais conhecimentos com a qualidade de
vida que dispõe assim como a almejada.

OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Relacionar as experiências e vivências trazidas do cotidiano ou vida escolar dos
alunos com a ciência historicamente produzida.
• Familiarizar‐se com os procedimentos científicos de levantamento de hipóteses,
coleta e análise de dados, produção e divulgação de registros, constituintes do
processo da pesquisa.
• Reconhecer os recursos naturais e os seres vivos interligados e pertencentes a
um conjunto dinâmico.
• Entender as funções vitais dos organismos e suas interações entre eles e o
ambiente.
• Relacionar a vida saudável com hábitos alimentares associados à prática regular
de exercícios físicos.
• Compreender o homem como espécie animal que integra a natureza e como seu
principal agente transformador, a partir dos avanços científicos e tecnológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6O ANO
• Distinguir a linguagem científica das demais interpretações existentes sobre as
origens do universo, do sistema solar, da formação da Terra e da vida.
• Utilizar‐se da metodologia científica a partir da leitura de diversas fontes de
pesquisa sobre os temas em estudo para registrar suas observações,
problematização, hipóteses, conclusões e a socialização.
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• Compreender como as relações ecológicas se estabelecem de maneiras
sincronizadas e equilibradas, contemplando fatores bióticos e abióticos,
enfatizando‐se a preservação ambiental.
• Entender as estruturas funcionais dos organismos e suas adaptações ao
ambiente.
• Analisar criticamente o ser humano como espécie animal e as relações
ecossocioeconômicas por ele construídas ao longo da História.
7º. ANO
• Compreender as mudanças nos seres vivos e nos ecossistemas a partir das etapas
da linha da evolução.
• Compreender o funcionamento e estrutura das células como a unidade básica
dos seres vivos e sua relação com a fisiologia e a morfologia.
• Compreender a classificação dos seres vivos a partir de suas semelhanças
morfofisiológicas.
• Entender as fases que compõem a vida dos seres humanos.
• Compreender a importância de a alimentação ser nutricionalmente balanceada
com ênfase na alimentação escolar.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Entender os fenômenos e os recursos naturais à luz dos conhecimentos físicos,
químicos e biológicos.
• Compreender a produção científica historicamente construída a partir dos
conhecimentos adquiridos.
• Reconhecer a presença da Química, da Física e da Biologia na qualidade de vida
atual e futura da humanidade, para as demais formas de vida e para a
sustentabilidade do planeta.
• Comparar as características do planeta Terra com as do universo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
8º. ANO
• Aprofundar o conhecimento dos sistemas que compõem o organismo humano e
suas relações.
• Conhecer as diversas reações bioquímicas que ocorrem no organismo humano.
• Conhecer a aplicação da Genética no cotidiano com destaque para os alimentos
geneticamente modificados.
• Conhecer a história da Química e a aplicação desses conhecimentos na
fabricação de produtos de larga utilização cotidiana.
• Relacionar a biotecnologia com as transformações eticossocioambientais
decorrentes dela.

9º ANO
• Conhecer os conceitos e a fundamentação da Química e da Física relacionada aos
fenômenos estudados.
• Entender a estrutura dos átomos e sua importância na formação de moléculas e
substâncias.
• Aprofundar os conhecimentos das propriedades da água, do ar e do solo em seus
aspectos fisicoquímicos.
• Estudar as diversas formas e fontes de energia.
• Comparar o ritmo das transformações ambientais naturais com as
transformações provocadas pela ação humana.
• Analisar criticamente a rapidez e os reflexos das interferências humanas no
ambiente.
• Estabelecer as relações fisicoquímicas entre o planeta Terra e o Universo.
• Conhecer os princípios básicos da Física nas diferentes engenharias e tecnologias,
suas aplicações e implicações no cotidiano.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
INTRODUÇÃO
O grupo de trabalho na área de Educação Física destacou que a característica da
aprendizagem por ciclo não deva ser estática nem reativa, mas sim com formas ativas e
dinâmicas de entendimento do desenvolvimento do percurso e de sua trajetória aos anos
finais, gerando uma seqüência de caracterização de diversidade, pluralidade e
universalidade com formatos em espiralado, com continuidades e descontinuidades, de ir
para os passos adiantes e de voltar aos passos anteriores, bem como de estabelecer uma
circunstância situacional dos elementos de atuação.
A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção profissional que
tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes
formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da dança, da
luta, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo a saúde e da formação
cultural, da educação e reeducação motora (DARIDO; RANGEL, 2005; DARIDO; SOUZA
JUNIOR, 2007).
Em consonância com a abordagem cultural e baseado na construção coletiva do
próprio objeto, o alvo prioritário foi tomar decisões sobre os objetivos‐núcleos das
manifestações culturais corporais de movimento pertinentes a área de Educação Física,
tais como o jogo, esporte, a dança, a lutas, a vida saudável, a ginástica.
Deles desdobram‐se os seguintes objetivos: selecionar e verificar a existência de
pontos comuns dos núcleos: jogo, esporte, dança, luta, vida saudável e ginástica,
utilizados na rede de ensino quanto às práticas pedagógicas e ao plano de ensino. Por
conseguinte, os resultados encontrados apresentaram maiores concordância para os
núcleos culturais corporais da Educação Física: esporte, jogo, ginástica, vida saudável e
dança.
O objetivo geral da Educação Física consiste na formação integral do cidadão
através das manifestações da cultura corporal do movimento humano, caracterizadas no
jogo, esporte, dança, ginástica e práticas corporais que promovam o desenvolvimento
saudável do indivíduo.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Aprofundar e ampliar os conhecimentos e as práticas relativas aos diversos jogos,
esportes, danças, ginásticas e atividades físicas.
• Conhecer os fundamentos, e aplicar as técnicas e táticas (estratégias criativas
coletivas) das práticas de atividades físicas.
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• Ter noções de regras e suas implicações sociais nas práticas esportivas e no
cotidiano.
• Ter conhecimentos sobre crescimento (tamanho e dimensão corporal) e
desenvolvimento motor (habilidades e capacidades).
• Distinguir as práticas da Educação Física em diferentes culturas e práticas sociais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
6º ANO
• Ter noções sobre movimentos técnicos e táticas (estratégias criativas coletivas)
em práticas de atividades físicas e esportivas.
• Ter noções sobre crescimento físico (estatura, massa corporal), e compreender o
desenvolvimento motor humano através das habilidades e capacidades.
• Ter noções sobre regras, o papel do árbitro e das entidades organizativas em
jogos, eventos e atividades físicas.
• Executar jogos, esportes, danças, ginásticas e atividades físicas, estabelecendo
relações com o desenvolvimento motor, sua aptidão e o crescimento humano.
• Participar de jogo, esporte, dança, ginástica e atividades físicas considerando as
regras construídas socialmente.
• Saber respeitar as diferenças entre os grupos sociais.
7º ANO
• Ampliar conhecimento sobre movimentos técnicos e táticas (estratégias criativas
coletivas) em práticas de atividades físicas e esportivas.
• Ampliar conhecimento sobre crescimento físico para o entendimento da
dimensão corporal, e compreender o desenvolvimento motor humano através das
habilidades e capacidades.
• Ampliar conhecimento sobre regras, o papel do árbitro e das entidades
organizativas em jogos, eventos e atividades físicas.
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• Estabelecer relações entre o desenvolvimento físico, aptidão física e o
crescimento humano através da participação nos jogos, esportes, dança, ginástica
e atividades físicas.
• Aprofundar e ampliar o conhecimento relativo à prática de diversos jogos,
esportes, danças, ginásticas e atividades físicas.
• Participar de jogo, esporte, dança, ginástica e atividades físicas considerando as
regras construídas socialmente.
• Saber valorizar a cooperação nas diferenças entre os grupos sociais.

OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Aprofundar a compreensão da lógica dos diferentes jogos e de seus
conhecimentos e práticas sobre as técnicas e táticas, tendo, assim, autonomia para
se organizar, criar variações, e fazer adaptações das atividades.
• Cooperar na unificação das regras para jogar junto, e transformando‐as, bem
como criando novas regras para outros jogos.
• Relacionar qualidade de vida com estudo, trabalho, lazer, cultura, consumo de
alimentos, organização social e política e atividade física.
• Distinguir semelhanças e diferenças das atividades tendo em vista os gêneros nas
relações sociais e humanas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
8º ANO
• Ampliar os conhecimentos e práticas sobre fundamentos, técnicas e táticas,
tendo, assim, autonomia para se organizar, criar variações, e fazer adaptações das
atividades.
• Conhecer e aplicar conceitos e princípios de movimento relacionado à habilidade
motora nos jogos esportivos coletivos e individuais, sendo capaz de trabalhar em
equipe e resolver conflitos gerados pela competição.
• Situar‐se a partir das diferentes funções e manifestações do jogo, esporte, dança
e ginástica na realização dos movimentos, demonstrando noções de justiça, ética,
integrando seu interesse pessoal com o projeto coletivo, e expressando
sentimentos de formas reflexivas, participativas, construtivas e transformadoras.
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• Ser capaz de conviver com as diferenças no coletivo estabelecendo relações que
transformem as regras do jogo.
• Relacionar qualidade de vida e atividade física.
• Compreender que o conhecimento corporal e a atividade física dão oportunidade
de diversão, desafio e interação social, apresentando um estilo de vida fisicamente
ativo.
9º ANO
• Aprofundar os conhecimentos e práticas sobre as técnicas e táticas, tendo
autonomia para se organizar, criar variações e adaptações das atividades físicas.
• Analisar criticamente os problemas no âmbito dos esportes coletivos e
individuais, apresentando soluções que exprimam sua cognição na linguagem
tática e técnica, bem como concretização da ação do jogo esportivo durante o
enfrentamento do adversário, tanto em situações de vitoria como de derrota.
• Compreender os elementos utilizados para a construção de novos jogos, por
meio de conhecimentos de transformação e adequação de outros jogos.
• Saber interagir na construção em torno das ações dos jogos sociais cooperativos
desenvolvidos pelo processo de criatividade.
• Relacionar qualidade de vida com o estudo, consumo de alimentos, organização
social e política, trabalho, lazer, cultura e atividade física.
• Compreender a composição corporal e sua relação com a vida saudável.
• Ampliar e aprofundar o conhecimento das manifestações da cultura corporal.
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ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS
HISTÓRIA
INTRODUÇÃO
Ao analisarmos a realidade contemporânea, marcada de um lado pelas mudanças
nas relações socioespaciais e econômicas (globalização), e de outro, pela ampliação das
desigualdades entre classes, povos e nações, torna‐se necessário a definição de um corpo
teórico‐metodológico para o componente curricular de História, adequado à compreensão
dos novos tempos.
Na esteira do proposto pela legislação vigente, cabe‐nos reforçar a necessidade do resgate
da História Local e Regional, da História da África e Cultura Africana, Afro‐brasileira e
Indígena (LDB, Lei nº 9394/96, suas alterações na forma da Lei nº 10.639/03 e Lei nº
11.645/08, PCNs), bem como a valorização da memória, que é o mote central da cultura
popular, através da oralidade.
Esclarecemos que a abordagem adotada foi a da História Integrada, até pela maior
afinidade desta modalidade com o trabalho interdisciplinar/área de conhecimento, e
enxergada na sua perspectiva original, conforme traçada por MORAIS (2009):
História Integrada, como o próprio nome diz, deveria integrar,
completar, totalizar e somar. O Brasil integrado à história da
humanidade. Esse seria o objetivo tão claro e tão caro para o século
XXI, quando os muros da linguagem são derrubados num mundo de
rápida comunicação, o mundo da internet, em que fica cada vez
mais difícil estabelecer fronteiras bem definidas. A História
Integrada teria como meta, então, contar uma história do Brasil
menos superficial, em que as conexões com os acontecimentos
mundiais fossem estabelecidas; história mais rica, cheia de idas e
vindas, num processo em que o Brasil não poderia ficar isolado.
Narraras histórias do Brasil e do Mundo juntas seria uma forma de
acompanhara inserção do Brasil num mundo e mercados
amplamente globalizados. Fonte da Citação: MORAIS, Marcus
Vinicius. História Integrada. In: PINSKI, Carla Basanezi (org.). Novos
Temas nas Aulas de História. São Paulo: Contexto, 2009, pp. 201‐
217.
A História Integrada, numa perspectiva crítica, possibilita tecer ligações não apenas entre
os componentes de uma área de conhecimento, mas também entre várias áreas. Há a
possibilidade de enxergar o Brasil como produção de determinada ordem social, política e
econômica, a qual, como sabemos, é historicamente datada, não apenas numa
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perspectiva eurocêntrica (ou seja, exclusivamente do ponto de vista da História Europeia)
mas também levando em conta a história indígena e africana.
Esclarecemos que, neste momento específico do trabalho de construção de Diretrizes
Curriculares, estamos apenas tentando estabelecer os objetivos para o ensino de História,
até porque a organização de uma proposta curricular não deve pautar‐se simplesmente na
acomodação de conteúdos entre as disciplinas escolares ou áreas do conhecimento, uma
vez que o currículo deve ser entendido como um processo, algo vivo/dinâmico e que está
em permanente construção.
O Currículo não deve resultar num rol de conteúdos, mas sim em um conjunto de
experiências e práticas dos professores e alunos. Mais que reprodução de conteúdos,
estas práticas devem priorizar a reflexão que possibilite a compreensão dos fatos.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Formar‐se enquanto aluno leitor (domínio das diferentes leituras tais como
textos, mapas, imagens, fontes históricas) e escritor, crítico e reflexivo, sabendo
valorizar também a oralidade.
• Contextualizar e valorizar o estudo da História local e regional, como ponto
de partida para o estudo de diferentes contextos históricos.
• Aprofundar‐se nos conhecimentos e práticas históricas vivenciadas nos ciclos
I e II, estabelecidos em processo coletivo pela equipe escolar.
• Ser capaz de elaborar conceitos relativos ao processo histórico e às estruturas
sociais, políticas e econômicas que influam na organização social do espaço.
• Estabelecer relações entre os processos naturais e ações sociais em diferentes
tempos/espaços.
• Contextualizar a sua realidade em relação à realidade local, regional, brasileira e
mundial na atualidade, refletindo em relação aos aspectos socioculturais, os quais
são construídos historicamente.
• Compreender aspectos relativos à qualidade de vida da população relacionando‐
os à prática da cidadania na diversidade étnica e multiculturalismo (pluralidade
cultural).
• Ler e interpretar criticamente fatos, dados e situações apresentadas em forma de
textos, gráficos, tabelas, fotografias, pinturas ou mapas, para a compreensão de
fenômenos histórico‐geográficos nas suas diferentes dimensões (econômica,
política, cultural, etc.)
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• Fazer o uso de conceitos e do conhecimento histórico‐geográfico para ler e
interpretar o mundo no qual vivem e atuam como agentes transformadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 6° ANO
• Formar‐se aluno leitor (domínio das diferentes leituras, tais como textos, mapas,
imagens, fontes históricas) e escritor, crítico e reflexivo, sabendo valorizar também
a oralidade, no sentido do desenvolvimento da autonomia intelectual e da
iniciação à pesquisa.
• Compreender as diferenças na mensuração dos diversos tempos (cronológico,
biológico, da natureza e das mentalidades).
• Conhecer realidades históricas singulares, de diferentes modos de convivência/
organização social (espaço/lugar/tempo).
• Distinguir relações sociais da cultura com a natureza, em diferentes realidades
históricas e espaciais, apropriando‐se do conceito de ética e de cidadania.
• Conhecer aspectos ligados ao modo de vida dos primeiros grupos humanos,
dando relevo aos ameríndios e comunidades africanas pré‐coloniais (Lei 10.639/03
e Lei 11.645/08) e a sua organização socioespacial;
• Apropriar‐se de noções do “multiculturalismo” (valorização das diferenças
étnico‐raciais).
• Reconhecer as mudanças e permanências históricas ao longo do tempo dos
setores econômicos, políticos, sociais e culturais, distinguindo as relações de
exploração e dominação entre os vários grupos sociais.
7° ANO:
• Contextualizar e resgatar a história local e regional ao entrar em contato com
conceitos de demografia, e a população local e sua diversidade / multiculturalismo.
• Reconhecer a transição do escravismo antigo (clássico) para o feudalismo,
conhecendo a sociedade, cultura e valores do Ocidente Medieval e do Islã.
• Compreender o processo de transição do feudalismo para o capitalismo,
relacionando com o surgimento dos Estados Nacionais.
• Conhecer o processo de formação do território brasileiro e sua localização no
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Espaço.
• Conhecer diferentes sociedades Africanas e Ameríndias em momentos históricos
diversos (Lei nº 10.639/03 e 11.645/08).
• Compreender e analisar criticamente o modelo de exploração colonial
implantado pelos europeus nos continentes africano, asiático e americano, e as
mudanças que tais continentes sofreram a partir desse fato.
• Compreender os diferentes conceitos de cidadania, do ser cidadão em diferentes
tempos/espaços e preservação do meio ambiente e do patrimônio (material e
imaterial).
• Ser capaz de posicionar‐se, apresentando atitudes interpessoais e coletivas que
contribuam para a promoção do respeito à diversidade e a superação das
desigualdades.
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Formar‐se aluno leitor (domínio das diferentes leituras tais como textos, mapas,
imagens, fontes históricas) e escritor, crítico e reflexivo, sabendo valorizar também
a oralidade.
• Contextualizar e valorizar o estudo da História local e regional, como ponto de
partida para o estudo de diferentes contextos históricos.
• Reconhecer os fenômenos e processos históricos refletindo sobre as questões
sociais, políticas, econômicas e culturais.
• Analisar criticamente a relação entre ação social e espaço, que se dá em virtude
das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais.
• Posicionar‐se frente às relações sociais do trabalho e as relações dos homens
para com a natureza.
• Ser estimulado no sentido de propor ações cidadãs em relação à conjuntura
global/ mundial.
• Utilizar‐se com autonomia dos conceitos adquiridos, refletindo sobre a maneira
pela qual as condições sociais, políticas, econômicas e culturais se consolidam nas
superestruturas ideológicas, levando à competição, individualismo e consumo.
• Ler e interpretar criticamente fatos, dados e situações apresentadas em forma de
textos, gráficos, tabelas, fotografias, pinturas ou mapas, para a compreensão de
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fenômenos histórico‐geográficos nas suas diferentes dimensões (econômica,
política, cultural etc.)
• Fazer o uso de conceitos e do conhecimento histórico‐geográfico para ler e
interpretar o mundo no qual vivem e atuam como agentes transformadores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
8° ANO
• Aprofundar‐se no estudo das diferentes relações sociais, da cultura com a
natureza, ao longo do tempo.
• Conhecer os diferentes contextos nos quais a sociedade se estabelece e produz
seu próprio espaço, a partir das condições econômicas e políticas de cada lugar e
momento histórico.
• Identificar como se deu o choque cultural entre as civilizações envolvidas na
expansão marítima européia e no escravismo moderno e o resultado para as
paisagens naturais, que passam a ser os territórios europeu, africano e americano.
• Reconhecer como se deu o processo de emancipação política das ex‐colônias
européias da América, África, Ásia e Oceania.
• Conhecer o conceito de liberalismo e a ligação deste movimento com as
revoluções burguesas.
• Estudar a Revolução Industrial e sua relação com as novas relações de produção,
a degradação ambiental.
• Compreender criticamente a formação do Estado brasileiro nos seus diferentes
aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais.
• Compreender os diferentes conceitos de cidadania, do ser cidadão em diferentes
tempos/espaços e preservação do meio ambiente e do patrimônio
(material e imaterial).
• Desenvolver uma atitude de questionamento diante dos problemas mundiais em
diferentes contextos, a partir de uma consciência clara das relações de exploração
e dominação que lhes dão origem.
9° ANO
• Ler e interpretar criticamente fatos, dados e situações apresentadas em forma de
textos, gráficos, tabelas, fotografias, pinturas ou mapas, para a compreensão de
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fenômenos histórico‐geográficos nas suas diferentes dimensões (econômica,
política, cultural etc.)
• Conhecer como se deu a consolidação e expansão do Capitalismo, como exercício
de articulação entre o particular e o geral, o micro e macro, nas diferentes escalas
(local, regional, global);
• Relacionar os diversos períodos do processo de formação histórica do Brasil com
as etapas de consolidação do capitalismo.
• Entender e apropriar‐se do conceito de ecologia e economia sustentável, assim
como suas contradições sociais, econômicas e históricas.
• Fazer o uso de conceitos e do conhecimento histórico‐geográfico para ler e
interpretar o mundo no qual vivem e atuam como agentes transformadores.
• Identificar as relações étnico‐raciais e de gênero, bem como as relações de
exploração do trabalho e de dominação política e ideológica presentes no atual
estágio de desenvolvimento capitalista mundial.
• Identificar as relações étnico‐raciais e de gênero e suas influências políticas,
econômicas, culturais e sociais presentes na sociedade brasileira.
• Estabelecer relação entre a economia mundial, o desenvolvimento tecnológico e
as desigualdades econômico‐sociais no mundo contemporâneo.
• Compreender as transformações sociais econômicas, sociais e culturais
econômicas pelas quais o Brasil passou após a implantação da República

GEOGRAFIA
INTRODUÇÃO
Ao analisarmos a realidade contemporânea, marcada de um lado pelas mudanças
nas relações socioespaciais e econômicas, e de outro, pela ampliação das desigualdades
entre povos e nações, torna‐se necessário a definição de um corpo teórico‐metodológico
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adequado à compreensão das novas espacialidades. Em relação à Geografia acreditamos
que a concepção que atenda a esta premissa seja a Geografia Crítica20
Assim como os demais componentes curriculares da educação básica, à Geografia
cabe também revelar a relação, muitas vezes de insubordinação entre o rural e o urbano,
o natural e o transformado pela ação do trabalho do homem enquanto ser social e
cultural, bem como dar conta do trinômio formado pelo Homem, o Espaço e o Tempo.
Cumpre novamente reforçar que, diante de uma perspectiva crítica e humanista,
o estudo da Geografia está centrado no Homem, transformador do meio e agente dos
processos históricos.
Entendemos cultura como o conjunto das manifestações humanas de
comportamento e de postura, que contrastem com a natureza, logo, tudo o que é
aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo e que confere uma
identidade dentro deste. Referimo‐nos às formas de organização de um
povo/comunidade, seus costumes e tradições transmitidas de geração para geração e
que, desta forma, a partir de uma vivência e tradição comum, passam a construir a
identidade comum deste mesmo povo. Esta cultura se materializa no espaço construído
pela sociedade.
É na dialética entre o popular e o erudito, que através do conflito movimentamse
as estruturas, tanto cognitiva quanto sociais, daí resultando o processo de ensino e
aprendizagem. As relações de dominações têm que ser explicitadas para poder caminhar
no sentido de sua superação em progressivo grau de complexidade, tanto econômico
quanto social ou ideológico.
Desta maneira, partindo da noção de dialética, cabe à Geografia compreender o
espaço geográfico e a relação do homem com o meio, que levaram ao surgimento das
formações sociais, políticas e econômicas em virtude das quais os grupos e as diversas
culturas se organizaram.

OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO III
• Aprofundar‐se nos conhecimentos geográficos adquiridos nos estudos e práticas
vivenciadas nos ciclos I e II.

20

A Geografia Crítica, também chamada geocrítica, é uma corrente que propõe romper com a ideia de
neutralidade científica, para fazer da Geografia uma ciência apta a elaborar uma crítica radical à sociedade
capitalista pelo estudo do espaço e das formas de apropriação da natureza. DINIZ FILHO, Luiz Lopes.
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• Ser capaz de elaborar conceitos significativos da linguagem cartográfica,
envolvendo noções de orientação e localização.
• Refletir sobre o espaço geográfico, paisagens natural, social e cultural.
• Compreender os processos naturais (ciclo e fenômenos naturais e ações sociais
em diferentes tempos/espaços21.
• Refletir sobre o País, partindo do local do aluno, e seus aspectos socioespaciais,
os quais são construídos historicamente.
• Compreender a relação entre a qualidade de vida da população e os direitos e
deveres do cidadão brasileiro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
6º ANO
• Ampliar o seu conhecimento para as diferentes leituras: textos, imagens, mapas,
linguagens cartográficas (conceitos básicos de cartografia ).
• Apropriar‐se do conceito de ética e cidadania.
• Ser capaz de orientar‐se / localizar‐se no espaço (bairro / município / país /
mundo) enfocando o conceito de “lugar”, em diferentes escalas.
• Identificar e compreender diferentes paisagens (natural, híbrida e construída).
• Conhecer conceitos ligados às primeiras comunidades humanas e à sua
organização socioespacial.
• Compreender aspectos do modo de vida dos povos primitivos, ameríndios e
comunidades africanas pré‐coloniais (Leis nºs 10.639/03 e 11.645/08).
• Apropriar‐se de noções do “multiculturalismo” (valorização das diferenças
étnico‐raciais).
• Reconhecer a evolução sócio‐histórico‐espacial dos setores econômicos.

21

Fundamentos epistemológicos da geografia. 1. ed. Curitiba: IBPEX, 2009 (Coleção Metodologia do
Ensino de História e Geografia.)
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7° ANO
• Reconhecer conceitos ligados à cartografia.
• Conhecer o processo de formação histórica e social do território brasileiro e sua
localização no espaço
• Identificar o processo de urbanização e industrialização da região Metropolitana
de Campinas e do Brasil.
• Utilizar‐se dos conceitos da demografia para conhecer a população brasileira e
sua diversidade / multiculturalismo;
• Conhecer o papel do Estado (políticas públicas ambientais e a regulamentação do
uso do espaço) e as influências das classes sociais na sociedade urbana industrial
brasileira e as questões ambientais que impactam os diferentes ecossistemas;
• Conhecer os conceitos de região e identificar as diferentes regionalizações do
Brasil;
• Contextualizar e ressignificar as noções de cidadania (direitos e deveres) e
preservação do meio ambiente e do patrimônio (material e imaterial).
OBJETIVOS GERAIS PARA O CICLO IV
• Compreender e refletir criticamente sobre os processos naturais (ciclo e
fenômenos naturais) e ações sociais em diferentes tempos/espaços.
• Analisar criticamente as questões do ambiente “natural” e do espaço construído
socialmente pelo homem através do modo de produção.
• Analisar os resultados das ações antrópicas em relação à natureza, em uma
sociedade que busca, sobretudo, o lucro e os resultados com relação ao meio
ambiente.
• Compreender a conformação do espaço mundial atual como resultado do
desenvolvimento e o significado que a homogeneização/ diferenciação espacial
adquire nesta etapa do capitalismo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
8° ANO
• Aprofundar‐se em conceitos ligados à cartografia, retomando as noções de
geodésia /coordenadas geográficas.
• Conhecer as paisagens naturais do planeta a partir das diferenças climáticas e
suas consequências, para a sociedade
• Refletir sobre a presença do homem na Terra e suas diferentes formas de relação
com o meio e as consequências para a organização do espaço.
• Conhecer e compreender as diversidades do espaço mundial e as diferentes
formas de regionalizá‐lo.
• Associar transformação socioespacial e movimentos sociais mediada pelas
relações de trabalho, relacionando aos novos conceitos – Estado, povo, nações,
território e país – redesenhando suas fronteiras.
• Identificar e compreender a ligação entre a política e os problemas
socioambientais dentro do processo de produção e organização/desorganização do
espaço geográfico.
• Conhecer os fatores de concentração e diversidade étnica populacional da
América.
• Identificar e compreender as relações étnico‐raciais e de gênero presentes nas
sociedades estudadas.
• Desenvolver uma atitude crítica de questionamento diante dos problemas
socioespaciais em diferentes contextos.
9° ANO
• Apropriar‐se dos conceitos da cartografia e da sua linguagem, dominando suas
técnicas de expressão quantitativas e qualitativas.
• Saber estabelecer relações entre o todo e a parte, o micro e o macro, apreender
as diferentes escalas – local, regional, mundial.
• Identificar diferentes biomas (ecossistemas) dos continentes relacionando‐os
com a exclusão social, a pobreza e a fome, utilizando‐se das noções e conceitos
básicos adquiridos da geopolítica.
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• Apropriar‐se dos conceitos de ecologia, economia sustentável, as suas vertentes
e as opções políticas que elas suscitam, interpretando‐as e posicionando‐se no
mundo no qual vivem.
• Utilizar‐se dos conceitos e do conhecimento histórico‐geográfico adquiridos para
ler e interpretar o mundo no qual vivem e atuar como agentes transformadores.
• Posicionar‐se em relação às questões étnico‐raciais e de gênero presentes na
sociedade.
• Relacionar a economia global, o desenvolvimento tecnológico e as desigualdades
econômico‐sociais no mundo desenvolvido e suas relações de dominação,
posicionando‐se criticamente.
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PARTE XI
EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
– ANOS FINAIS
PERFIL DA EJA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Entre os grandes desafios para a gestão de políticas públicas destinadas ao público
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) está o de quantificar, localizar e desenvolver
estratégias que incentivem os jovens e adultos a retomarem seus estudos.
Embora os cursos em modalidade supletiva para jovens e adultos existam na Rede
Municipal de Ensino de Campinas (RMEC) desde o início dos anos 80, há registros de
discussões referentes ao currículo desta modalidade de ensino apenas no início da década
seguinte.
Em 1982, cria‐se o “1º Centro Municipal de Ensino Supletivo de Primeiro Grau de
Campinas”. Ainda nesta década foram criados mais três Centros de Ensino Supletivo.
Dentre os objetivos que aparecem nos documentos curriculares desses centros
destacam‐se: preparar os educandos para o trabalho e para o exercício da cidadania;
informar e orientar esse público sobre as oportunidades educacionais e profissionais da
comunidade.
Em 1992, após pesquisa qualitativa realizada por profissionais da educação e da
assistência social nos centros supletivos existentes, a SME socializa relatório através do
documento intitulado “Educando Jovens e Adultos do 3º, 4º e 5º Centros Supletivos de
Campinas – Subsídios para a reflexão e ação dos educadores”, com dados e análise dessa
investigação com o objetivo de caracterizar os alunos e as práticas pedagógicas
desenvolvidas nestas escolas e fomentar a discussão entre os educadores. Desta discussão
surgem propostas para o ensino supletivo abordando a questão curricular de forma mais
ampla de reorganização do trabalho pedagógico na escola:
• Mudar a concepção de alunos e professores sobre o supletivo;
• Garantir permanência, evitar “evasão”;
• Reformular o currículo e os programas;
• Formação permanente para os professores.
Os problemas vividos naquele período revelam a necessidade de conhecer mais os
alunos para poder discutir propostas de mudanças, seja do currículo, seja do trabalho do
professor em sala de aula, seja da concepção de suplência. A partir dessa discussão, foi
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constatado que a lógica que orientava o trabalho com jovens e adultos, em grande
medida, reproduzia, de modo resumido e empobrecido, o formato dos cursos voltados às
crianças e adolescentes do ensino regular. Dessa forma, não havia o reconhecimento dos
sujeitos, seus saberes e experiências relativos ao mundo do trabalho. Sua passagem pela
escola, as vivências relacionadas a situações de injustiças, preconceitos, discriminações e a
luta por direitos, descortinam um perfil dos sujeitos marcado por semelhanças, mas,
sobretudo, pela heterogeneidade, ambos desconsiderados pela escola destinada a jovens
e adultos. Escola ainda marcada pela padronização e infantilização dos alunos.
A partir de 1993, estendendo‐se até o final da década, a SME desencadeia um
intenso e rico debate de “Reorientação Curricular” associado a duas grandes metas:
• Garantir o acesso à escola e a permanência nela com diminuição dos índices de
evasão e repetência;
• Melhorar a qualidade do ensino.
Esta iniciativa envolve todas as modalidades de ensino, mas no ensino supletivo
ganha tons próprios, ou seja, sistematiza e socializa as práticas das unidades, suas
demandas, assim como discute as experiências de outras redes de ensino.
Desta forma a “Reorientação Curricular do Ensino Noturno” é concebida como
“uma redefinição de princípios sócio‐filosóficos do ato de ensinar e aprender, de
conteúdos, e metodologia, ao invés de uma simples reordenação de disciplinas”. As
discussões orientam‐se por três grandes eixos: aspectos organizacionais, estruturais e
pedagógicos da escola. Cabe destacar que as concepções e o perfil das iniciativas de nossa
Reorientação Curricular busca inspiração na experiência que ocorreu na Rede Municipal
de São Paulo na gestão de Luíza Erundina (89‐91).
No ano de 1996, a rede conta com assessoramento de especialistas dos diferentes
componentes curriculares que estiveram envolvidos na gestão paulistana para o
desenvolvimento de trabalho junto aos professores dos cursos noturnos de Campinas. O
assessoramento envolve a discussão de concepção de disciplina, conteúdos, metodologias
e avaliação a partir do diálogo com as práticas pedagógicas dos participantes. A assessoria
envolve também encontros para a formação dos especialistas. Neste mesmo ano é criado
o supletivo modular “Pierre Bonhomme” que, por suas características organizacionais e
curriculares, acaba sendo uma referência dentro da RMEC.
Entre 1997 e 2000 a reorientação curricular continua pautando‐se por uma visão
ampla de currículo que não dissocia a discussão sobre as especificidades do público jovem
e adulto e suas demandas, o formato dos cursos e o trabalho com o conhecimento das
diferentes disciplinas. Estas iniciativas envolvem estudos, partilha das experiências
desenvolvidas nas escolas e a definição das concepções teórico‐metodológicas
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orientadoras do desenho curricular das disciplinas e norteadoras da escolha e da
elaboração dos materiais que seriam utilizados junto aos alunos.
Entre 2001 e 2002 a Coordenadoria do Ensino Fundamental e Supletivo da SME
cria um grupo de trabalho de EJA que investiga os projetos e práticas pedagógicas das
unidades, assim como as demandas dos coletivos, produzindo subsídios para a elaboração
de políticas públicas. Num primeiro momento, a partir de encontros com professores das
escolas com EJA II, é produzido um relatório que traz demandas relacionadas a aspectos
pedagógicos, organizacionais e estruturais dos cursos, além de apresentar o que os
coletivos identificam como avanços e dificuldades e possíveis diálogos realizados com o
universo cultural dos educandos. Práticas curriculares cotidianas orientadas pela atenção
às especificidades dos jovens e adultos são aí explicitadas: projetos interdisciplinares com
temáticas contemporâneas, organização de feiras de ciência, semanas culturais, palestras,
iniciativas para estreitar as relações entre escolacomunidade, oficinas ministradas pelos
alunos, participação em eventos culturais da cidade, elaboração de jornal escolar,
organização de materiais didáticos específicos para a EJA. A SME organiza seminários que
ampliam o âmbito do trabalho desenvolvido até então, passando a envolver também a
FUMEC. A organização dos cursos de EJA e seu currículo são então discutidos, não
somente em relação a todo ensino fundamental, mas também passam a envolver a
participação conjunta de professores, alunos, funcionários e especialistas. Os documentos
produzidos neste contexto partem de uma concepção de elaboração curricular que prevê
as seguintes etapas: caracterização do perfil dos educandos e de suas demandas
formativas, definição de princípios norteadores da formação escolar mais adequados à
caracterização anterior, proposição de formas de organização dos cursos de EJA I e II em
sintonia com o perfil dos educandos e com os princípios apontados.
É importante registrar que aspectos do currículo praticado no cotidiano de nossos
cursos de EJA são sistematizados em trabalhos de conclusão de três cursos oferecidos pela
SME para professores de EJA I e II. O primeiro, de extensão, foi denominado “Cultura e
Sujeitos na Educação de Jovens e Adultos”, em 2004. O segundo, realizado em 2005 com
esse mesmo título, tem partes das produções dos cursistas publicadas no livro que
recebeu o mesmo nome do curso que o originou, em 2008. E o terceiro, de especialização,
em parceria com a UNICAMP, desenvolvido nos anos de 2008 e 2009. Os TCCs deste curso
têm seus resumos incluídos na publicação “Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos:
contribuições e possibilidades”, de 2009 e os trabalhos, na íntegra, encontram‐se
disponíveis na biblioteca virtual da FE‐UNICAMP.
Em 2006, a SME, dando continuidade às políticas públicas voltadas para a
formação continuada da EJA, institui o Grupo de Formação da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) com o tema: “Novos Horizontes em EJA”.
Este GF tinha entre seus objetivos problematizar assuntos relacionados à
Interdisciplinaridade e Avaliação, o quê e como trabalhar em sala de aula, metodologias e
usos de materiais didáticos. No contexto deste trabalho é produzido o documento
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“Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos”, o qual traz uma caracterização
de seu público e de seus processos de aprendizagem, apresenta uma concepção de
currículo e de trabalho interdisciplinar (focando as salas ambiente e trabalho por
projetos), aborda as especificidades da avaliação na modalidade e termina apresentando
uma proposta de reorganização da estrutura de funcionamento dos cursos de EJA.
No ano de 2008, a SME, dando continuidade ao processo de reflexão tendo em
vista a elaboração de uma PROPOSTA CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS para a RMEC, direciona os estudos nas unidades escolares e no grupo de
formação para o aprofundamento das discussões referentes à concepção de currículo e
conceito de interdisciplinaridade.
A partir do processo de reflexão vivenciado, destaca‐se a importância do trabalho
coletivo na organização curricular e construção do projeto pedagógico da escola numa
perspectiva interdisciplinar, compreendendo e assumindo esta prática como forma de
organização administrativa e pedagógica. É importante destacar que a discussão teórica
da interdisciplinariedade se dá a partir de um amplo e cuidadoso diálogo com as
concepções e as experiências pedagógicas de integração curricular.
Neste contexto ocorre uma rica socialização de projetos de trabalho ligados a
problemas sociais, e outros desenvolvidos a partir de temas geradores, após
levantamento de dados da realidade local e da identificação de problemas mais
significativos para os grupos de alunos.
Em 2009, a SME institui a “organização curricular flexibilizada” que altera de modo
significativo a estrutura de funcionamento dos cursos de EJAII. Esta organização tem como
destaque o agrupamento das aulas dos componentes curriculares em módulos e
indicando uma flexibilização das trajetórias dos alunos, tendo em vista que a avaliação dos
mesmos se dá no âmbito de cada módulo.
Dando continuidade ao processo de reflexão para a construção de uma proposta
curricular para EJA, retomam‐se os trabalhos sobre concepção de currículo e conceito de
interdisciplinaridade, destacando os saberes necessários à prática docente que possam
favorecer uma aprendizagem significativa, considerando a relação teoria‐prática, os
modos de pensar e a tradição dos saberes escolares próprios a cada disciplina, assim
como, o movimento do conhecimento integrado ao especializado e deste ao integrado.
Dessa sistematização preliminar desdobra‐se a definição de um quadro de saberes
onde se estabelece o que os educandos devem adquirir ao longo de seu processo
formativo, buscando a identificação de objetivos e conhecimentos que podem constituir
um território comum a todas as disciplinas, a partir da reflexão sobre a contribuição de
cada componente curricular na formação do aluno de EJA.
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Em fevereiro de 2010, a SME organiza um encontro com os professores de EJA,
com o objetivo de apresentar a proposta de trabalho para 2010, e o documento que
contém os objetivos gerais da EJA e os objetivos por disciplina a serem discutidos pelos
profissionais nas suas unidades da EJA em reuniões de Trabalho Docente Coletivo (TDC).
Na oportunidade a SME convida todos os professores a participarem do GFEJA,
destacando a importância de se ter pelo menos um professor participante de cada
Unidade Educacional.
O Grupo de Formação (GF) contou com a participação de cerca de 20 professores,
representando suas escolas (quase um professor por escola), em sua maioria, professores
que também exercem a função de professor coordenador da EJA que, no cotidiano
escolar, desenvolvem trabalhos relacionados ao acesso e permanência dos alunos,
diminuição da evasão, organização e coordenação de reuniões pedagógicas. Assim, a
maioria das disciplinas está contemplada no GF. O Grupo dá prosseguimento às discussões
sobre os objetivos gerais da EJA e aqueles de cada componente curricular: Português,
Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Artes e Educação Física. Os objetivos
específicos por componente curricular, em cada termo, serão estabelecidos pelas
Unidades Educacionais a partir dos objetivos gerais estabelecidos pela SME. As discussões
em relação aos objetivos serão permeadas pelo processo contínuo de reflexão e ação
articulada com o PP de cada unidade educacional.
Entende‐se que a revisão da estrutura curricular dos cursos de Educação de Jovens
e Adultos é um dos grandes desafios para que a EJA se torne, de fato, mais adequada às
necessidades de seu público. Inclui‐se neste debate a discussão sobre conteúdos,
metodologias, objetivos da modalidade, critérios de avaliação e formato de organização
da estrutura curricular dos cursos. Estes elementos constituem a base das questões que
permeiam o desafio da melhoria da qualidade de ensino para a EJA, dos quais destacamos
entre outros:
• Considerar e respeitar a diversidade do público que retoma seu processo de
escolarização;
• Desvelar as implicações de se conceber a juventude e a vida adulta como fases
específicas de formação;
• Organizar os trabalhos educativos voltado a jovens e adultos das classes
populares, de modo que o retorno à escola não resulte em uma nova negação do
direito à educação;
• Estabelecer Diretrizes Curriculares para a EJA, de modo a respeitar a autonomia
da escola quando da definição de seu projeto político‐pedagógico;
• Estabelecer mecanismos que garantam a elaboração de um quadro descritivo de
saberes e de critérios de avaliação, tendo como princípio a definição de
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aprendizagens básicas comuns estabelecidas pelas diretrizes curriculares da SME e
aprendizagens que digam respeito às especificidades dos projetos pedagógicos de
cada escola;
• Viabilizar e aprimorar o trabalho coletivo nas escolas para a construção do
Projeto Político‐Pedagógico articulado com as equipes educativas dos NAEDs, com
as equipes gestoras das unidades educacionais e com os professores;
• Estabelecer estratégias garantindo a valorização da EJA no Projeto Político‐
Pedagógico das Unidades Educacionais, integrando as diferentes modalidades e
níveis de ensino.

OBJETIVOS GERAIS DA EJA – ANOS FINAIS
• Formar o aluno leitor e escritor;
• Formar aluno construtor e produtor de conhecimento, relacionando os diversos
objetos de estudo;
• Formar o aluno para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania;
• Relacionar os conteúdos formais estudados e as diversas possibilidades de
solucionar as situações problemas na vida cotidiana, objetivando a melhoria da
qualidade de vida dos sujeitos e dos grupos sociais;
• Entender o sistema de organização social e de produção material historicamente
construída pela humanidade, objetivando participação e atuação crítica dos
indivíduos na construção da sociedade atual;
• Compreender e saber fazer uso das diferentes tecnologias da sociedade letrada,
analisando criticamente as informações da mídia e da sociedade;
• Desenvolver uma postura para aprendizagens: curiosidade, interesse,
mobilização para a busca e organização de informações, autonomia e
responsabilidade na realização de suas tarefas;
• Desenvolver um olhar atento para a natureza e ousadia na busca de novas
respostas para desafios.
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EIXO CENTRAL DO DESENVOLVIMENTO PEDA GÓGICO: TRABALHO
O universo do trabalho permeia todas as relações de ensino da EJA. Compreender
as relações de produção e trabalho da sociedade atual e de outros tempos, possibilita ao
sujeito reconhecer‐se como agente ativo desse processo. Sendo assim, tais relações
devem orientar todo o processo de aprendizagem nas diversas disciplinas que compõem o
currículo da EJA.

EIXOS NORTEADORES
• Trabalho e tecnologia
• Linguagens e leitura
• O homem como sujeito produtor de conhecimento, responsável, autônomo e de
transformação social
• Cotidiano e experiências vividas
• Cidadania e cultura

OBJETIVOS DE CADA COMPONENTE CURICULAR PARA O ENSINO DA EJA
LÍNGUA PORTUGUESA
INTRODUÇÃO
A construção de Diretrizes Curriculares de Português para EJA Anos Finais (Ensino
de Jovens e Adultos) exige que se levem em consideração vários aspectos que permeiam
essa modalidade, não sendo possível prescindir de características específicas do público
que a frequenta, bem como da reflexão sobre o contexto histórico, político e social em
que ocorre o ensino.
O público da EJA Anos Finais apresenta dois aspectos relevantes para o
planejamento curricular: o primeiro deles é o fato desse tipo de ensino ser constituído por
jovens e adultos que carregam experiências partilhadas, pois participam do mundo do
trabalho, diferenciando‐se, dessa forma, do público do ensino regular; o segundo diz
respeito às especificidades individuais como “as situações, os perfis dos estudantes, as
faixas etárias” e as trajetórias individuais.
Nesse sentido, a proposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada
em 1996, que estabelece uma educação destinada à EJA, focada no atendimento dos
interesses e necessidades dos indivíduos, deve ser atualizada em cada município para que
se promova a “contextualização das diretrizes curriculares nacionais” e “a proposição de
um modelo pedagógico próprio”, como forma de garantir uma educação de qualidade e
em conformidade com o atual contexto histórico, político e social do País.
138

Se, num contexto histórico, político e social anterior, o conceito de alfabetização
restrita ao processo mecânico da alfabetização era suficiente, na atual conjuntura social
essa prática mostra‐se obsoleta e prejudicial ao desenvolvimento individual e coletivo,
devendo, portanto, os objetivos da EJA voltarem‐se não somente a um ensino pautado no
“saber ler e escrever” como também no “fazer uso” social da leitura e da escrita para que
o indivíduo possa atender às demandas e desafios atuais impostos pelas práticas sociais
de leitura e escrita, o que exige o estabelecimento de uma aprendizagem contínua em
todas as fases da vida para que o indivíduo possa atuar plenamente como cidadão.
Assim, redimensionando todo esse novo olhar para a prática de ensino de
Português, o planejamento curricular deve voltar‐se para um aluno sujeito que precisa
considerar a interação como elemento fundamental, posto que ela desvela a relação de
alteridade presente do processo de constituição do sujeito. E, construída a ideia da
relevância dos elementos diferentes na vida de cada indivíduo para a própria constituição,
o ensino não se restringe a uma escolaridade compensatória, pois força o uso das diversas
maneiras de utilizar a linguagem escrita ou oral.
Entendida numa perspectiva mais ampla, o ensino da EJA precisa considerar as
mudanças que ocorreram ao longo dos anos e adequar‐se a um cotidiano que sofre
constantes mudanças, nos variados contextos, sendo preciso, então, adequar o ensino às
necessidades de um indivíduo sujeito permanentemente exposto na sociedade.
Nesse sentido, para que as demandas individuais e sociais sejam atendidas
satisfatoriamente, o ensino/aprendizagem da língua portuguesa deve pretender‐se
contínuo no desenvolvimento dos aspectos textuais e discursivos, para que o indivíduo
possa fazer um uso efetivo da linguagem, de maneira variada e adequada aos contextos,
às diferentes situações sociais, de modo que o próprio exercício de interação instigue
constantemente a ampliação do conjunto de estratégias discursivas existentes na
sociedade tanto na modalidade oral quanto na escrita.
Ressalta‐se que o domínio da linguagem em suas modalidades oral e escrita
implica necessariamente no conhecimento e domínio dos gêneros textuais, os quais se
constituem em instrumentos cruciais que possibilitam ao sujeito atender às diferentes
demandas sociais de produção e compreensão escrita e oral dos mais diferentes textos.
Para tanto, compete à escola desenvolver habilidades textuais de leitura e escrita,
promovendo o convívio do aluno com tipos e gêneros variados de textos e de portadores
de textos. Assim, além de a escola sistematizar aqueles gêneros que o aluno já sabe, cabe
a ela ensinar‐lhe outros que ele não aprenderia se não estivesse neste espaço de
aprendizagem. Nesta perspectiva, os gêneros textuais devem ser tomados como eixos
organizadores das práticas pedagógicas de ensino/aprendizagem da língua materna.
Se o número de gêneros à disposição do usuário da língua é praticamente infinito,
o mesmo não acontece com os tipos textuais, que podem ser definidos pelas sequências
textuais típicas que compõem os textos de cada gênero: narrativo, descritivo,
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argumentativo, expositivo e injuntivo. Portanto, para se garantir um ensino da língua
materna pautado na variedade de gêneros textuais, é necessária a seleção dos gêneros
considerando obrigatoriamente a abordagem de todos os tipos textuais a cada etapa,
cabendo ao professor tal seleção. Com isso, procura‐se evitar que, numa etapa, sejam
abordados, por exemplo, apenas gêneros prioritariamente narrativos, desconsiderando‐
se os argumentativos.
Tomando‐se os gêneros textuais como eixo organizador das práticas de leitura e
escrita, verifica‐se que os conteúdos gramaticais precisam se tornar instrumentos de
aprimoramento da leitura e da escrita. Portanto, não apresentamos aqui uma sequência
de tópicos gramaticais a serem seguidos numa ordem predefinida. A gramática está, aqui,
contemplada no ensino de habilidades de uso da linguagem. Assim, seu
estudo/sistematização/abordagem/ reflexão deve se dar dentro das práticas de leitura e
escrita, conforme os objetivos relacionados ao seu emprego como ferramentas de
produção e interpretação textual. Isso significa que os diferentes gêneros devem ser
abordados não só do ponto de vista da sua organização textual, mas também das
unidades linguísticas que os caracterizam. Assim, numa receita, além de abordar sua
composição textual, deve‐se focar o emprego dos verbos no imperativo; num conto, por
sua vez, o uso dos tempos verbais no passado e o emprego dos adjetivos na construção
das personagens e, assim, sucessivamente, de acordo com os aspectos que são
predominantes em cada um dos gêneros.

OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA
• Ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros dos cinco tipos
textuais, a partir do estabelecimento de relações entre diversos segmentos do
texto e entre o texto e outros diretamente implicados por ele, articulando
informações textuais e conhecimentos prévios.
• Utilizar procedimentos de leitura como: identificar o tema de um texto, localizar
informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra, expressão ou informação
implícita, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, considerando os
objetivos da leitura e as características dos diferentes gêneros.
• Escrever textos coerentes e coesos, considerando as condições de produção
textual (interlocutor, objetivo, situação, gênero e suporte), empregando
mecanismos coesivos adequados e recursos relativos à paragrafação, pontuação e
outros sinais gráficos.
• Posicionar‐se criticamente diante de textos verbais e não verbais em várias
linguagens, formulando apreciações estéticas, éticas, políticas e ideológicas,
compreendendo a construção da ironia, do humor, do lirismo, entre outros, a
partir dos elementos que os constituem.
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• Na produção de textos, empregar procedimentos que garantam a qualidade do
trabalho: planejar, por meio de anotações, o que se vai escrever; fazer rascunhos e
compartilhá‐los com colegas ou professor; revisar seu próprio texto e de outros;
consolidar a versão final de seu texto, submetendo‐a a uma apreciação coletiva.
• Participar oralmente de situações comunicativas formais e de debates,
manifestando e acolhendo opiniões, selecionando informações ou argumentos em
função dos objetivos da discussão e adequando a linguagem à situação.
• Utilizar as convenções da escrita padrão e os conhecimentos gramaticais
decorrentes das análises linguísticas como instrumentos de aprimoramento da
leitura e da escrita.
• Reconhecer o processo de variação linguística decorrente de fatores geográficos
e sociais, bem como do grau de formalidade da situação de uso da linguagem,
compreendendo que este processo participa da construção do sentido e
expressividade dos textos em que ocorre.

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
INTRODUÇÃO
O ensino da Língua Inglesa é de extrema importância para a formação do aluno
porque lhe possibilita uma maior ascensão ao mundo do trabalho. Atualmente, o inglês é
o idioma que media as relações políticas e econômicas internacionais.
Além do caráter utilitarista, o ensino do inglês amplia a sua visão de mundo, uma
vez que o aluno terá contato com outras culturas e outras experiências veiculadas por
esse idioma.
É indiscutível também a enorme contribuição que o ensino de uma língua
estrangeira traz para o ensino da língua materna, possibilitando ao aluno que faça
analogias e estabeleça relações entre ambos os idiomas e que tenha a sua capacidade
discursiva enriquecida.
Portanto, na Educação de Jovens e Adultos, o aprendizado da língua inglesa é um
importante e rico instrumento na formação de alunos leitores/escritores críticos, cidadãos
participativos no mundo do trabalho e na construção social.
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OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
• Refletir sobre a presença, a importância e a influência da Língua Inglesa na

sociedade brasileira (palavras e expressões em vestimentas, produtos diversos,
músicas, estabelecimentos comerciais, tecnologia, em especial, a informática);
• Refletir sobre aspectos culturais dos países falantes da língua inglesa,
estabelecendo analogias com a cultura brasileira (Halloween x Dia do Folclore,
Valentine’s Day x Dia dos Namorados, esportes, comidas, vestimentas, profissões,
mundo do trabalho);
• Ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros textuais mais
simples (fichas de apresentação, diálogos simples, bilhetes, cartões postais, e‐
mails, receitas, histórias em quadrinhos simples, propagandas);
• Escrever e reescrever textos de gêneros textuais mais simples (fichas de
apresentação, diálogos simples, bilhetes, cartões postais, e‐mails, receitas,
histórias em quadrinhos simples, propagandas);
• Produzir oralmente pequenos enunciados referentes às situações de interação
social (saudações, apresentações, pequenas descrições pessoais);
• Conhecer as estruturas gramaticais básicas necessárias para a produção dos
textos orais e escritos, acima previstos;
• Refletir sobre os temas transversais (cidadania, saúde, sexualidade, pluralidade
cultural, meio ambiente).

ARTE
INTRODUÇÃO
Enquanto produção humana, a arte e a ciência se fundem no universo da cultura.
Pautadas na pesquisa, na leitura do mundo e na sensibilidade humana, ou seja, no próprio
movimento da vida, ambas devem ser reconhecidas como áreas do conhecimento.
Uma vez compreendida como área do conhecimento, a arte passa a ter, na escola,
o mesmo caráter formativo que a ciência: estimular a pesquisa, a leitura e a sensibilidade
criativa.
A arte e o trabalho se cruzam e se completam na dinâmica do processo produtivo,
que permeia a produção do conhecimento. Nesse sentido, o “mundo do trabalho”, foco
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central de currículo da EJA, passa a ser também o núcleo da proposta pedagógica a ser
desenvolvida pela disciplina de artes.
Proporcionar aos educandos a oportunidade de vivenciar, experienciar e investigar
a produção cultural da humanidade é um dos papéis fundantes das relações escolares.
Portanto, vivenciar, experienciar e investigar a arte na escola significa oferecer aos
sujeitos das relações escolares possibilidades múltiplas de leitura do mundo no próprio
movimento criativo.

OBJETIVOS GERAIS DE ARTE
• Identificar e analisar a Arte como área do conhecimento, nas suas diversas linguagens,
teatral, musical e plástica.
• Vivenciar, experienciar, criar e investigar situações vivenciadas significativas que
permitam um diálogo maior com a arte e seus processos de criação, proporcionando a
troca e a descoberta.
• Estabelecer relações entre a arte, a ciência e a tecnologia nos diversos contextos
históricos, enquanto objetos significativos do universo da produção cultural.
• Dialogar com as manifestações artísticas como prática pedagógica.
• Expressar‐se artisticamente por meio de diversos materiais e formas.
• Valorizar a vida e a sensibilidade através da arte.
• Estabelecer relações entre a produção escolar e a produção social da arte, na
dinâmica da cultura.
• Reconhecer e valorizar os equipamentos culturais locais, apropriando‐se dos
mesmos.
• Reconhecer a arte enquanto processo produtivo dando a ela o caráter de
trabalho e, assim, relacionando‐a ao foco central do currículo da EJA.

143

MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
Em relação à disciplina de Matemática, é comum observarmos entre os alunos da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) falta de confiança e de estímulo em aprender os
conteúdos dessa área. A maioria dos jovens e adultos que retomam seus estudos já teve
experiências negativas em relação à aprendizagem da Matemática, e por isso se sentem
incapazes de voltar a aprender. Algumas falas como “Eu nunca vou aprender isso”, “É
muito difícil para mim!”, “Eu irei desistir” são comuns nas salas de aula de EJA e retratam
bem a forma como alguns alunos se sentem diante de uma dificuldade no processo
ensino‐aprendizagem da Matemática. Superar esse bloqueio interposto, muitas vezes por
uma visão excludente de que a Matemática só é aprendida por uma elite intelectual,
configura‐se como um desafio para o professor de EJA.
Muitos jovens e adultos dominam noções matemáticas aprendidas de maneira
informal ou intuitiva antes de entrar em contato com as representações simbólicas
convencionais e formais da Matemática; por isso, é imprescindível ao professor abordar
em sala de aula os conhecimentos matemáticos que os alunos já possuem e aplicam em
seu cotidiano para que a relação ensino – aprendizagem se torne mais significativa para o
aluno de EJA, pois esses se sentirão valorizados pelos seus saberes. Para isso, os alunos
devem ter oportunidades de contar suas histórias de vida, expor os conhecimentos
informais que têm sobre os assuntos e suas necessidades cotidianas.
Um outro ponto relevante a ser considerado é a sistematização do conhecimento
lógico matemático. Em muitos casos, os alunos sabem como resolver um problema, mas
não conseguem sistematizar o processo matemático que utilizaram para chegar à solução
do mesmo. Mais uma vez o papel do professor é imprescindível nesse processo, pois é ele
quem deve auxiliar os alunos para que seu raciocínio matemático seja registrado,
compreendido e sistematizado a partir das convenções próprias da Matemática. Para
tanto, é necessário que o aluno se aproprie da linguagem e dos símbolos próprios dessa
área do conhecimento, ultrapassando assim questionamentos como “qual conta se deve
fazer”, criando hipóteses sobre a resolução, organizando e registrando as informações de
maneira lógica para que o resultado se torne uma conseqüência do seu raciocínio e não
uma tarefa mecânica.
A apropriação da linguagem matemática e de seus símbolos extrapola o ambiente
da sala de aula, pois é no reconhecimento de seu uso e de suas aplicações no dia a dia que
o aluno pode compreender e reconhecer a importância dessa disciplina na sociedade.

144

OBJETIVOS GERAIS DE MATEMÁTICA
A partir da concepção apontada nesse documento acerca do processo de ensino e
aprendizagem da Matemática, são propostos alguns objetivos globais dessa área do
conhecimento para o aluno de EJA:
• Argumentar matematicamente seja a partir de seu conhecimento do cotidiano
ou aquele apreendido em aula de Matemática, em discussões coletivas, na
resolução de problemas e em outros trabalhos de sala de aula.
• Ler e interpretar o enunciado de problemas e fazer relações entre esses e os
conhecimentos que já possui sobre o conteúdo matemático presente ali.
• Organizar informações coletadas em textos (de jornais, livros, da sala de aula) a
fim de sistematizar resultados e elaborar hipóteses acerca de um problema ou
outra atividade Matemática.
• Apropriar‐se da linguagem matemática e de seus símbolos, reconhecendo o seu
uso nas diversas situações cotidianas (da vida diária e do trabalho).

CIÊNCIAS
INTRODUÇÃO
O estudo de Ciências deve contribuir para que os alunos compreendam melhor o
mundo e suas transformações e atuem de forma responsável em relação ao meio
ambiente e aos seus semelhantes, bem como refletir sobre as questões éticas implícitas e
explícitas nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia.
O ensino de Ciências deve criar oportunidades para que o aluno adquira um
conjunto de conceitos, procedimentos e atitudes que operem como instrumentos para a
interpretação do mundo, a partir da visão científica, a fim de torná‐lo um agente
transformador das relações apontadas acima.

OBJETIVOS GERAIS DE CIÊNCIAS
• Compreender a importância do meio ambiente e as transformações provocadas
pelo ser humano na busca de novas respostas para os atuais desafios, com
destaque para a sustentabilidade e qualidade de vida.
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• Conhecer a produção científica e relacionar as descobertas e invenções humanas
com as mudanças sociais, políticas e ambientais de forma crítica, possibilitando
intervenções.
• Conhecer a metodologia científica como recurso para a produção de
conhecimento.
• Distinguir os mitos e os preconceitos, rompendo com o senso comum.
• Refletir e analisar criticamente as relações entre ciência, sociedade, tecnologia,
cultura e ambiente de maneira a possibilitar intervenções na qualidade de vida e
no ambiente global.
• Identificar o funcionamento e as mudanças que ocorrem no corpo humano nas
diversas fases da vida, como forma de despertar ou exercitar a sua consciência
corporal.
• Utilizar o conhecimento da ciência em prol da promoção da qualidade de vida
laboral e social.

EDUCAÇÃO FÍSICA
INTRODUÇÃO
A Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa a possibilidade
para o aluno de conhecer e se apropriar da cultura corporal do movimento, promovendo
também a inserção social, o exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida.
Espera‐se que os alunos de EJA sejam capazes de assumir uma postura ativa na prática das
atividades físicas, e estejam conscientes da sua importância no seu cotidiano de jovens
trabalhadores e no lazer.
Ao compreender as mudanças no comportamento corporal, decorrentes do
avanço tecnológico e analisar seu impacto na vida do cidadão, os alunos estarão
resgatando memórias construídas a partir de diferentes práticas, buscando reconstruir
seus significados e vencendo limites pessoais. As linguagens da Educação Física podem
ampliar a diversidade de expressão e permitem a adequação de conteúdos e estratégias
às características e necessidades dos alunos que trabalham.
Para o ensino de Educação Física na escola, é tão importante considerar os valores
elaborados pelo aluno ao longo de sua história pessoal quanto esclarecer os valores
difundidos pela mídia em torno desse universo. As transmissões televisivas juntamente
com a imprensa escrita vêm difundindo, por um lado padrões de corpo e consumo
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desenfreado. Paradoxalmente, divulgam‐se malefícios e riscos de práticas indevidas. É
necessário sensibilizar o aluno para que reflita sobre o modelo de imagem corporal
difundido e defendido pela mídia a partir da própria imagem corporal e seus significados.
As aulas precisam fornecer informações relevantes e contextualizadas. Então caberá à
disciplina manter um permanente diálogo crítico sobre a mídia, trazendo esse tema para
reflexão dentro do contexto escola.

OBJETIVOS GERAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
• Integrar‐se e inserir‐se com todos os alunos nas práticas corporais;
• Valorizar, apreciar e desfrutar dos benefícios advindos da cultura corporal de
movimento;
• Perceber e compreender o papel do esporte na sociedade contemporânea;
• Usufruir do tempo livre de lazer, resgatando o prazer enquanto aspecto
fundamental para a saúde e melhoria da qualidade de vida;
• Valorizar, por meio do conhecimento sobre o corpo, a formação de hábitos de
cuidado pessoal;
• Compreender e ser capaz de analisar criticamente valores sociais como padrões
de beleza, relações entre os sexos e preconceitos.

GEOGRAFIA
INTRODUÇÃO
Vivemos num mundo marcado pela exploração e desigualdade, cujo arranjo
territorial é resultante da relação da sociedade com a natureza. Tal compreensão aponta‐
nos um caminho que permite ao aluno de Educação de Jovens e Adultos – EJA, utilizando‐
se da linguagem, da singularidade enquanto ser humano transformador e dos conceitos
pertinentes à área de ciências humanas, debater e refletir na sala de aula e fora dela sobre
temas cotidianos que proporcionam, a partir da visão parcelar da geografia, na busca do
conhecimento amplo, consciente, crítico e transformador da realidade que nos cerca.
Reafirmamos que assim como os demais componentes curriculares da educação
básica, à Geografia cabe também revelar a relação, muitas vezes de insubordinação entre
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o rural e o urbano, o natural e o transformado pela ação do trabalho do homem enquanto
ser social e cultural, bem como dar conta do trinômio formado pelo Homem, o Espaço e o
Tempo.
Cumpre novamente reforçar que, diante de uma perspectiva crítica e humanista, o
estudo da Geografia está centrado no Homem, transformador do meio e agente dos
processos históricos.
Ao analisarmos a realidade contemporânea, marcada de um lado pelas mudanças
nas relações socioespaciais e econômicas, e de outro, pela ampliação das desigualdades
entre povos e nações, torna‐se necessário a definição de um corpo teórico‐ metodológico
adequado à compreensão das novas espacialidades. Em relação à Geografia, acreditamos
que a concepção que atenda a esta premissa seja a Geografia Crítica22.

OBJETIVOS GERAIS DE GEOGRAFIA
• Compreender a relação entre a qualidade de vida da população e os direitos e
deveres do cidadão brasileiro;
• Refletir sobre o País, partindo do local do aluno, e seus aspectos socioespaciais,
os quais são construídos historicamente;
• Conscientizar o aluno da sua inserção num contexto sociocultural, cujos avanços
tecnológicos e transformações socioculturais ainda não são usufruídos por todos, e
estimulando‐o a, dentro de suas possibilidades, buscar democratizá‐ lãs;
• Compreender o mundo atual em sua diversidade, favorecendo o entendimento
de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem, identificando suas
relações, problemas e contradições;
• Interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço a partir das
diferentes linguagens e fazer uso dessas linguagens para representar os
fenômenos geográficos;
• Entender a formação e a organização espacial atual a partir dos elementos
espaciais e temporais;

22

A Geografia Crítica, também chamada geocrítica, é uma corrente que propõe romper com a idéia de neutralidade
científica, para fazer da Geografia uma ciência apta a elaborar uma crítica radical à sociedade capitalista,
pelo estudo do espaço e das formas de apropriação da natureza. Diniz Filho, Luiz Lopes. Fundamentos epistemológicos da
geografia. 1. ed. Curitiba: IBPEX, 2009 (Coleção Metodologia do Ensino de História e geografia
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• Ser capaz de elaborar conceitos significativos da linguagem cartográfica,
envolvendo noções de orientação e localização;
• Refletir sobre o espaço geográfico, paisagens natural, social e cultural;
• Aprofundar e Refletir sobre o espaço geográfico, paisagens natural, social e
cultural;
• Compreender os processos naturais (ciclo e fenômenos naturais e ações sociais
em diferentes tempos/espaços.

HISTÓRIA
INTRODUÇÃO
A partir das intervenções e debates que ocorreram no seminário de História, os
objetivos iniciais foram reformulados, passando a ter a versão (ainda preliminar) descrita
no final deste documento. Nas discussões foram tratados aspectos ainda não
contemplados nos objetivos, evidenciaram‐se compreensões diferentes de conceitos ali
expressos e práticas pedagógicas que denotam concepções diversas de História e do seu
papel na EJA. Com o objetivo de destacar estes aspectos para subsidiar a continuidade das
discussões e a posterior sistematização de uma parte introdutória com os pressupostos de
nossas opções curriculares, elaboramos as considerações abaixo:

LER E ESCREVER NA PERSPECTIVA DO ENSINO DA HISTÓRIA
De que modo o ensino da História pode contribuir para o desenvolvimento da
leitura e escrita? A compreensão das experiências humanas em diferentes tempos e
espaços pode se dar através da interpretação de fontes diversificadas: textos didáticos, da
imprensa, literários, documentos legais, memórias, músicas, imagens tais como
fotografias, pinturas, esculturas e filmes. Trata‐se de gêneros discursivos e de suportes, os
quais podem subsidiar o exercício da intertextualidade e que retratam os seres humanos
como produtores de cultura. Apropriar‐se destas diferentes linguagens, atribuirlhes
sentidos, tendo em vista problemas de investigação propostos na escola, implica:
conhecer especificidades destas linguagens, saber contextualizá‐las e colocá‐las em
diálogo, entender as relações de poder envolvidas em suas produções, inscrever‐se como
autores do processo de conhecer. Entendemos estas diferentes linguagens não apenas
como formas de expressão do pensamento e da sensibilidade, mas como instrumentos
criados pelos seres humanos e que os constituem como tal. No contexto de sociedades
marcadas por relações de dominação e exploração, a compreensão destas diferentes
linguagens está perpassada por valores que reiteram as desigualdades. Exemplo disso é a
compreensão da oralidade/cultura popular e da escrita/cultura erudita como pólos
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distintos, que não se comunicam e marcadas por valores que desqualificam e inferiorizam
os sujeitos históricos pertencentes às classes populares. Estes modos de compreender
devem ser desconstruídos nos cursos de EJA.

FORMAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE QUAL CIDADANIA?
A ideia de cidadania vem do latim civitas e a despeito de sua origem ainda antes do
Império romano, o conteúdo atual foi dado em grande parte pela Revolução Francesa;
nisso parece haver um razoável consenso, o qual termina por aí. Na concepção atual é
possível identificar a noção de inclusão e exclusão social e a ideia de um certo corpo de
normatizações que construiriam uma determinada identidade, daí a formulação
recorrente nos projetos pedagógicos de que “a escola vai preparar, tornar, ou possibilitar
que o aluno seja cidadão”, ou seja, nosso aluno não seria cidadão a não ser após adquirir
ou aceitar um conjunto de saberes. É sempre bom lembrar que a escola, em termos gerais
não incorpora os saberes das classes trabalhadoras; portanto, ser cidadão embute a ideia
de ser parecido com/ou defensor dos seguimentos sociais que controlam as riquezas e os
meios de produzi‐las.
Também contém a ideia de ser cidadão aquele que é incluído, e, no geral, o
excluído é aquele que não tem condições ou, por qualquer outro motivo, tem uma
participação precária como consumidor. Ser incluído é ser um consumidor consciente, é
exercer o direito de voto ‐‐ na perspectiva do liberalismo clássico.
A escola já formou fiéis, súditos, eleitores, mão de obra para o mercado de
trabalho e, independentemente de qual fosse o processo, assumia para si a função de
estar “formando cidadãos”. Hoje, mediante o capitalismo hegemônico e a globalização, a
escola forma, antes de tudo, consumidores.
Para além dessa noção, podemos entender cidadania como a possibilidade de
atuar politicamente com liberdade, e a possibilidade de realização das necessidades
materiais e subjetivas dos homens. Para isso é preciso superar a noção de cidadania
liberal e a escola pode auxiliar nisso, tanto com o currículo como com condições efetivas
de participação dos alunos nos espaços escolares.

O ENSINO DA HISTÓRIA E A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES
Ao longo de sua trajetória como disciplina escolar, a História, em propostas
curriculares oficiais, foi reiteradamente concebida como instrumento para a formação da
identidade nacional. Esta identidade, invariavelmente, foi construída a partir de uma visão
harmônica das relações sociais em nosso país, ora destacando o branco colonizador como
referência de civilidade em oposição aos costumes bárbaros de indígenas e negros, e
justificando assim a ação colonizadora, ora pressupondo um encontro amigável entre as
três raças, origem do povo brasileiro e de nossa suposta índole pacífica e tolerante.
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Embora vozes dissonantes em relação a esta representação do Brasil e do povo brasileiro
fizeram‐se ouvir desde o século XIX, somente nos anos 60 do século passado, a partir das
lutas sociais e da consolidação das análises da História brasileira a partir de referenciais
marxistas, é que a violência expressa em diferentes formas de exploração e dominação
passa a ser vista como constitutiva de nossa identidade nacional. Mais recentemente, a
partir dos anos 80, diferentes movimentos sociais ganham a cena pública reivindicando
direitos sociais e a inclusão de suas lutas e de sua presença na representação do povo
brasileiro. A afirmação de identidades relacionadas a gênero, etnia, geração, origem
regional, orientação sexual, necessidades especiais traduzem o que muitos autores
passaram a chamar de sociedade multicultural. A partir de então, o respeito à diferença e
à superação da desigualdade social em nosso país passaram a ser concebidos como
aspectos associados na perspectiva da construção da cidadania. Os termos desta
associação, entretanto, são polêmicos e precisam ser analisados com cautela,
particularmente em seus desdobramentos nas práticas pedagógicas. Ainda mais nos
cursos de EJA nos quais a identidade de classe dos educandos é matizada por uma grande
heterogeneidade cultural. Este cenário de multipertencimento e de fragmentação das
identidades coloca sérios desafios para a abordagem da diversidade cultural na escola. Os
debates em torno das perspectivas universalistas e relativistas na configuração dos
currículos escolares traduzem apenas um aspecto da complexa questão das identidades.

O MUNDO DO TRABALHO COMO EIXO TEMÁTICO
Considerando a formulação de Demerval Saviani que “diferentemente dos animais, que se
adaptam à natureza, os homens têm que fazer o contrário: eles adaptam a natureza a si.
O ato de agir sobre a natureza, adaptando‐a às necessidades humanas, é o que
conhecemos pelo nome de trabalho. Por isto podemos dizer que o trabalho define a
essência humana”, podemos afirmar que utilizar a categoria trabalho como eixo
estruturante da modalidade EJA é plenamente justificável, uma vez que a maioria dos
nossos alunos são trabalhadores ou filhos de trabalhadores; mas se consideramos as
alterações pelas quais passou o trabalho desde a origem da apropriação privada da
riqueza até nossos dias, torna‐se necessário fazer algumas observações.
O trabalho na atualidade não pode ser entendido como divisor moral,
desqualificando aqueles que estão alijados do mercado, uma vez que o desemprego é
parte estruturante do capitalismo, assim como a escola não tem a função de formar mão
de obra para as empresas, ao menos em uma concepção de escola que pretenda um
mundo mais justo.
O eixo trabalho deve ser entendido como o processo de humanização do homem e
permite, ou facilita, a abordagem de quem produz a riqueza da humanidade e de como se
processou a expropriação das riquezas e dos saberes dos trabalhadores.
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OS SABERES E AS EXPERIÊNCIAS DOS EDUCANDOS
Pensando em nossos alunos da EJA, quem são eles e o que devemos abordar na
disciplina de História, cabe aqui lembrar uma frase de Paulo Freire em que ele relata: “o
educador precisa partir do seu conhecimento de vida e do conhecimento de vida do
educando, caso contrário, o educador falha”. Partindo desta frase, é importante que o
professor de História investigue o que os alunos almejam com os estudos e, com base
nessa informação, construa uma prática para atender às diferentes necessidades de
aprendizagem. Deixar que cada aluno contribua com suas lembranças e experiências é
fundamental para que todos se sintam inseridos neste processo. Nesse caso, deve‐se
priorizar o que é relevante de fato para a turma, ao mesmo tempo repensar as formas
de mediação dos conteúdos.
Não podemos nos esquecer de que trabalhar com História pressupõe superar o
senso comum, embora partindo dele, o que é tarefa bastante complexa, para a qual é
preciso aliar ensino e pesquisa de maneira sistematizada. A problematização, o
questionamento da realidade e a busca de conteúdos históricos que apresentem as
diferentes experiências humanas é o caminho para a superação do senso comum.
Para Nóvoa (1997, p.26): “A troca de experiências e a partilha de saberes
consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a
desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando.” A partir disto
precisamos valorizar os conhecimentos e os saberes acumulados que o jovem e o adulto
da EJA trazem consigo, instigando nossos alunos a refletirem sobre o mundo no qual
vivemos, observando as mudanças e as permanências nas sociedades estudadas.
Podemos nos apropriar disso por meio de atividades que desenvolvam a capacidade de
comparar e a habilidade de opinar sobre determinado tema histórico. Se nós educadores
valorizarmos a sabedoria dos alunos e estabelecermos analogias e ligações com a
realidade deles, isso facilitará em muito o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo
em que os estudantes sentir‐se‐ão menos tímidos, rompendo assim com o desconforto de
aprender tardiamente.
A disciplina de História não pode se limitar apenas a buscar o passado por ele
mesmo, acreditando ser possível apreendê‐lo da forma como aconteceu; ao contrário, ela
deve trabalhar o presente a partir dos vestígios encontrados do passado tornando‐se,
assim, um produto social de determinada época. Nesta perspectiva, é necessário que
todos os sujeitos sociais sejam valorizados com o objetivo de elucidar versões diferentes
da História reconhecendo seu caráter dinâmico, como afirmam Marx e Engels: “a história
é um processo dinâmico, dialético, no qual cada realidade social traz dentro de si o
princípio de sua própria contradição, o que gera a transformação constante na história.”
(Borges, 1983, p. 36).
Partindo também dos Parâmetros Curriculares Nacionais de História,
compreendemos que o conhecimento histórico é “um campo de pesquisa e produção de
saberes em permanente debate que está longe de apontar para um consenso”. Assumir
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essa postura diante do conhecimento é também perceber que, no espaço escolar, “o
conhecimento é uma reelaboração de muitos saberes, constituindo o que se chama de
saber histórico escolar”, elaborado no “diálogo entre muitos interlocutores e muitas
fontes”, sendo “permanentemente reconstruído a partir de objetivos sociais, didáticos e
pedagógicos”.

O FOCO NA HISTÓRIA DO BRASIL E NO TEMPO PRESENTE –
RISCOS E POSSIBILIDADES
A importância de focarmos a História do Brasil e tomarmos o tema trabalho como
principal eixo temático do ensino de História vem ao encontro das propostas de
implementação da EJA PROFISSÕES, sendo assim relevante abordar temas que sejam
significativos para nossos alunos e que estejam presentes no seu cotidiano, o que visa a
uma maior participação dos educandos como sujeitos do processo ensino‐ aprendizagem.
Além disso, possibilita reflexões sócio‐políticas e econômicas e uma melhor compreensão
acerca destas relações estabelecidas na sociedade capitalista.
A proposta do tema trabalho enquanto eixo temático está de acordo com a
concepção de que a história se move devido às contradições, os antagonismos e conflitos
que estão na base da sociedade, frutos da ação dos próprios homens, como afirma o
pressuposto marxista de que o trabalho humano, historicamente, impulsiona o processo
de formação, desenvolvimento e transformação do modo de produção da existência
humana, e, por conseguinte, é atividade pela qual o homem domina as forças naturais,
humaniza a natureza, humaniza‐se autoproduzindo‐se pela atividade criadora e assim vai
se transformando e transformando a natureza.
Sabe‐se que a visão eurocêntrica da História ainda prevalece em muitos currículos
de História, enquanto que a inserção da História do Brasil fica bastante empobrecida.
Estabelecer um foco maior na História do Brasil é um caminho para a valorização do
estudo da história local e abre caminhos e possibilidades para que os alunos da EJA
possam ser mais participativos no processo ensino‐aprendizagem. A valorização da
História local é importante no processo de formação do cidadão, do agente histórico, pois,
além de possibilitar a abordagem de temas significativos para a formação crítica de nossos
alunos, rompe com a noção de História que se prende apenas ao passado, aos grandes
nomes e aos grandes feitos.
ARTICULAR O TRABALHO DA EJA COM A VIDA CULTURAL MAIS AMPLA DA CIDADE
É importante que o trabalho de formação na EJA seja pensado para além dos
muros da escola. Nesse sentido a participação dos alunos em atividades culturais
desenvolvidas em museus, teatros, cinemas pode redimensionar as vivências da cidade
por parte dos alunos, assim como, indicar outros parâmetros norteadores das opções
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curriculares do ensino da História e de perspectivas interdisciplinares. O que está em
questão não é utilizarmos recursos mais agradáveis que possibilitem arejar a enfadonha
rotina escolar, mas conceber os sujeitos da EJA como sujeitos de direito a vivências
culturais diversificadas. Esta possibilidade, hoje vivenciada de modo tímido, necessita ser
construída como política pública intersetorial. Cabe lembrar que, nesta mesma
perspectiva, a escola deve ser local de exibição de peças de teatro, filmes, grupos
musicais, dança, mostra de fotos. Muitas vezes os próprios alunos, individual ou
coletivamente, estão envolvidos com diferentes produções artísticas, ou gostariam de
desenvolver habilidades artísticas. Cabe atentarmos para esta dimensão formativa nos
cursos de EJA.

OBJETIVOS GERAIS DE HISTÓRIA
• Refletir e debater sobre o estudo da História, sua importância na formação
enquanto sujeito histórico e no próprio exercício da cidadania.
• Ser capaz de enxergar a si próprio e a realidade local, regional, nacional e global,
sob a perspectiva histórica.
• Caminhar no sentido da construção e constituição da identidade histórica, tanto
pessoal quanto coletiva e/ou social.
• Entender que suas experiências e saberes são formas de compreensão do mundo
que devem ser valorizadas e trabalhadas.
• Ser capaz de observar, descrever e estabelecer relações entre presente e
passado,
desenvolvendo
as
noções
de
semelhança/diferença,
permanência/mudança e relações sociais.
• Compreender que os processos históricos se dão a partir de conflitos de
interesses e que o conhecimento destes processos também está marcado pelos
embates ideológicos presentes na sociedade.
• Interpretar diferentes fontes históricas e contextualizá‐las, elaborando
conhecimentos.

154

PARTE XII
EDUCAÇÃO ESPECIAL
HISTÓRICO
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento mundialmente
reconhecido que foi o precursor utilizado pelos movimentos sociais organizados por
pessoas com deficiência e militantes dos direitos humanos que conquistaram o
reconhecimento do direito à plena participação social.
Essa conquista tomou forma nos instrumentos internacionais que passaram a
orientar a reformulação dos marcos legais de todos os países, inclusive o Brasil.
A Secretaria Municipal de Educação (SME), desde 1989, organiza as suas ações
voltadas para a Educação Especial (EE), tendo em vista os alunos com deficiência como
pessoas legítimas e detentoras do direito à educação, procurando garantir uma educação
de qualidade para esses educandos, bem como a sua participação efetiva no cotidiano
escolar.
No contexto do sistema educacional brasileiro, essa Secretaria situa‐se como uma
das instituições públicas que busca um enfoque diferenciado na educação de crianças,
jovens e adultos, na época denominados com necessidades educacionais especiais, tendo
iniciado em 1991 uma atuação sistematizada em EE.
A partir de 2006, professores de referência de Educação Especial deixam de
compor as equipes educativas dos NAEDs e cria‐se um núcleo específico no Departamento
Pedagógico (DEPE) da SME, sendo vinculada à Coordenadoria de Educação Básica
(CEB).

ALUNADO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
De acordo com as políticas públicas implementadas pela SME, o Projeto
Pedagógico (PP) das unidades educacionais tem como centro o educando, propiciando sua
formação integral, respeitando seu espaço como cidadão no mundo e levando em conta
suas experiências, autonomia, criatividade e práticas culturais. O objetivo é possibilitar ao
educando transformar a realidade em que vive, agindo e reagindo sobre ela.
Baseados nos documentos oficiais sobre Educação Inclusiva definimos o alunado
da Educação Especial como:
“alunos com deficiência são aqueles que tem impedimentos de longo prazo, de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, surdocegueira, que em interação
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com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na
escola e na sociedade. (Brasil, 2008, p.15)
“Alunos com altas habilidades/superdotação, aqueles que demonstram potencial
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas:
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam
elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de
tarefas em áreas de seu interesse.”( BRASIL, 2008, p. 15)
Transtornos globais de desenvolvimento (autismo, síndrome de Rett, transtorno
desintegrativo da infância, síndrome de Asperger). “São aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades restrito,
estereotipado e repetitivo.” (Brasil, 2008, p. 15)

CUIDADOR
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2008, p. 17), “Cabe aos Sistemas de Ensino disponibilizar as funções
de monitor ou cuidador aos alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene,
alimentação, locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar”.
Desta forma, o perfil deste profissional deve estar voltado para os cuidados básicos
aos alunos públicos alvo da Educação Especial, que necessitem de auxílios constantes no
cotidiano escolar, com atuação adequada ao ambiente educacional, incorporando a sua
função dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Projeto Pedagógico da escola.

ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
A Educação Especial é definida, a partir da LDBEN 9394/96, como uma modalidade
de educação escolar que permeia todas as etapas e níveis de ensino da Educação Básica.
Tendo como princípio a Escola Inclusiva, que recupera o direito de todos à
educação, reconhece e valoriza as ações da EE dentro da escola regular. Neste
movimento, os professores desta modalidade educacional pertencem ao quadro docente
da escola e, portanto, passam a assumir a responsabilidade de participar, com toda a
comunidade escolar, da construção de uma escola democrática.
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LOCAIS DE ATUAÇÃO
UNIDADES EDUCACIONAIS (UES)
As UEs contam com o assessoramento dos professores especializados em EE, que
atuam em blocos, caracterizados por uma ou mais unidades educacionais, agrupadas por
demanda e período, respeitando a proximidade geográfica.
A proposta inclusiva tem como eixo central a flexibilidade curricular, que deve ser
planejada pela equipe escolar, para todos os alunos. Leva em conta a diversidade que
compõe a sala de aula, baseia‐se na relação entre ”diferenças individuais” e “currículo”
e supera uma compreensão referenciada no “desvio” e na necessidade de “ajuste” dos
alunos à sociedade.
Os professores de Educação Especial atuam nas UEs com as seguintes ações
educativas:
• Identifica as necessidades, estabelece objetivos, propõe ações e procedimentos
que favorecem o aprendizado do aluno, indica recursos e estratégias necessárias
às especificidades dos alunos em conjunto com a equipe educativa da UE;
• Acompanha o aluno na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto
com o professor regente, de acordo com o horário estabelecido com a equipe
gestora;
• Colabora com a formação continuada da equipe da UE, realizada nos espaços de tempos
pedagógicos, conforme as necessidades e especificidades dos alunos;
• Encaminha o aluno para as salas de recursos multifuncional (SRM) da SME;
• Participa de reuniões mensais, ou quando necessárias, com os profissionais que atuam
com o aluno na SRM e em outros serviços especializados;
• Viabiliza as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam
com o aluno fora do âmbito escolar;

• Aponta, sugere recursos e adapta materiais específicos quando necessários ao processo
educativo realizado na escola, utilizando recursos do Conta Escola ou próprios da SME;
• Atende de forma domiciliar, quando necessário, o público alvo da Educação Especial;
• Participa dos Conselhos de Classe nos quais os alunos estão inseridos;

• Organiza e mantém atualizado o prontuário impresso com os dados específicos
do aluno;
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• Mantém atualizados os registros no Sistema Integre e Prodesp dos alunos.

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL
A Sala de Recursos Multifuncional (SRM) é um serviço da EE realizado em escolas,
que dispõe de local específico, dotado de equipamentos e recursos pedagógicos e
tecnológicos adequados às necessidades e especificidades educacionais dos alunos
público alvo da Educação Especial.
As atividades desenvolvidas nas SRMs diferenciam‐se daquelas realizadas na sala
de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização regular. Esse atendimento
complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e
independência na escola e fora dela.
O atendimento é realizado individualmente ou em pequenos grupos, conforme a
necessidade do aluno, sempre no contraturno escolar. Esse apoio é realizado em no
mínimo uma hora aula e no máximo em duas diárias.
As Salas de Recursos Multifuncional atendem alunos da Rede Municipal de Ensino
de Campinas – Educação Infantil, Ensino Fundamental, e Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Havendo disponibilidade de vaga, o atendimento é estendido aos alunos da Rede
Estadual de Ensino, das Instituições de educação infantil sem fins lucrativos e das escolas
públicas da Região Metropolitana de Campinas.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROFESSOR DA
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL
• Identifica, elabora, produz e organiza serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos a
serem atendidos.
• Elabora e executa plano de atendimento educacional especializado, avaliando a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade.
• Acompanha, juntamente com o professor de Educação Especial e da sala de aula
da UE, a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros
ambientes da escola.
• Orienta professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade
usados pelos alunos.
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• Participa semanalmente de atendimento aos profissionais da UE externos a SME,
para formação e orientação sobre os alunos atendidos.
• Conhece e ensina o uso de recursos de tecnologias assistivas – as tecnologias da
informação e da comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a
informática acessível, o sorobã, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares
específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade
entre outros –, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação nas atividades.
• Mantém atualizados os registros no Sistema Integre do aluno de SME.
• Organiza e mantém atualizado o prontuário impresso com os dados específicos
do aluno;
• Cataloga de acordo com os aspectos específicos para cada deficiência os
equipamentos eletrônicos e os materiais pedagógicos mantendo‐os em boas
condições de uso.
• Solicita e compra materiais de consumo e permanente de acordo com as
necessidades educacionais do aluno, mediante os recursos específicos da SMR,
utilizando‐se do conta escola, recursos próprios da SME e verba do FNDE.

CLASSE HOSPITALAR
É um campo de atuação da Educação Especial que proporciona ao aluno
hospitalizado temporariamente ou permanentemente a continuidade do processo escolar
em um ambiente que favoreça o fortalecimento de sua resiliência, através de atividades
pedagógicas (LDB 1996).

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROFESSOR
• Acompanhamento pedagógico através da continuidade da escolaridade formal,
em conjunto com a escola de origem;
• Colabora com o processo de humanização do hospital;
• Possibilita atividades e vivências de caráter lúdico/ pedagógico
• Colabora com a reintegração à escola após alta hospitalar;
• Minimiza o estresse causado pela hospitalização e distanciamento da rotina do
aluno;
159

• Orienta a família e informa a escola da situação pedagógica do aluno
hospitalizado e dos recursos disponíveis na comunidade;
• Informa e solicita a continuidade do trabalho pedagógico para o
acompanhamento domiciliar por parte da escola de origem do aluno;
• Articula, em conjunto com a equipe multiprofissional do hospital, informações e
encaminhamentos sobre o aluno/paciente.

ATENDIMENTO DOMICILIAR
É o atendimento educacional complementar ou suplementar voltado para o
público alvo da Educação Especial, que esteja impossibilitado de frequentar a escola por
tempo determinado ou não. O atendimento educacional especializado deverá ser feito
pelo professor de EE que atua na escola de referência à qual o aluno está matriculado.

UNIDADES EDUCAC IONAIS BILÍNGUES MUNICIPAIS PARA ALUNOS SURDOS
A política desenvolvida nas unidades educacionais bilíngues, conforme decreto
5626/05, apresenta uma nova perspectiva na educação do aluno surdo, pois reconhece a
Língua de Sinais como uma língua e objetiva o ensino da Língua Portuguesa como segunda
língua. Para tanto, são criados ambientes educacionais inclusivos bilíngues, nos quais a
Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) circulem com igual prestígio.
Nestas unidades bilíngues de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental, as crianças surdas frequentam classes com língua de instrução LIBRAS, com
professor bilíngue, fluente em LIBRAS e em Língua Portuguesa. O professor bilíngüe
também terá a responsabilidade pelo ensino de Português na segunda etapa do ensino
fundamental. Nesse contexto estão presentes instrutores surdos responsáveis pelo ensino
de LIBRAS aos ouvintes (alunos e funcionários) e pelo aprimoramento da LIBRAS para os
alunos surdos. Além disso, conta‐se com a presença de intérpretes em todas situações
escolares, mediando as relações entre surdos e ouvintes.
O professor bilíngue é regente de classe, responsável por turmas de Educação
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em salas cuja língua de instrução é a
LIBRAS. Na segunda etapa do ensino fundamental e na EJA anos finais, também terá a
responsabilidade pelo ensino de Português. Nesta etapa a LIBRAS circula na interação com
o Intérprete Educacional que, sendo fluente em LIBRAS e em Língua Portuguesa, tem a
capacidade de verter, em tempo real (interpretação simultânea) ou em pequeno espaço
de tempo (interpretação consecutiva), a LIBRAS para a Língua Portuguesa ou desta para a
LIBRAS.
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Por sua vez, os Instrutores Surdos são responsáveis pelo ensino de LIBRAS para os
alunos surdos, no turno e contraturno, para alunos ouvintes no turno, para a equipe
escolar e família, visando manter um diálogo constante entre todos os envolvidos.
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