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ALMADINA, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
Departamento de Coordenação Técnico e Pedagógica de Educação.
Prefeitura Municipal de Almadina. Documento Curricular Referencial do
Município de Almadina para Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Bahia, Almadina: Secretaria Municipal de Educação, 2020. 404p.?
1. Documento Curricular Referencial do Município de Almadina para
Educação Infantil e Ensino Fundamental. DCRMA
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CARTA DE APRESENTAÇÃO

Comunidade educacional almadinense, esse documento que lhes apresentamos
compõe o Referencial Curricular Municipal, construído com a participação de diversas
mãos tradutoras do desejo de que o currículo rompa com o caráter arbitrário, que deixe
de ser o mecanismo organizador do fracasso responsável, quase sempre, por favorecer os
mais favorecidos e desfavorecer os mais desfavorecidos.
A seleção das disciplinas ensinadas, assim como a escolha dos conteúdos
disciplinares, é o produto de relações de forças entre grupos sociais. Como fazer para que
a cultura escolar seja uma cultura neutra e não mais uma cultura de classe? Karl Marx
considera que o homem é sujeito da práxis: existe inventando a si mesmo. Porém essa
invenção constante depende da inserção social do homem a partir da qual ele se torna
capaz de tomar iniciativas e projetar suas ações. As transformações na educação e pela
educação, decisivamente não ocorrem simplesmente pela prática educativa. A atividade
do educador é parte do sistema, ele próprio é influenciado e formado pelo sistema em que
está inserido.
Os agentes educacionais, ao organizarem suas práticas pedagógicas e ao
promoverem o julgamento sobre os alunos, não devem ignorar que há uma afinidade
evidente entre a cultura acadêmica e a cultura das classes cultas, que tende excluir todos
que não representam a cultura erudita ou a alta cultura. O enfrentamento dessa violência
simbólica presente na ação pedagógica “supõe a tomada de decisão do caráter arbitrário
da ação pedagógica”. É preciso que a escola seja capaz de transmitir saberes eruditos ou
da alta cultura. Para isso, o currículo precisa ser constituído de uma diversidade de saberes
e por ser diversa não deve ser banalizada ou reduzida ao simplismo, transmitida à revelia
e muito menos desprezar os saberes das classes populares.
A escola é determinante em sua ação indireta, tanto mais será através da ação
direta que possibilite o ensino artístico, a visita a museus, galerias de arte, concertos,
teatro, cinema, entendimento das leis que regimentam o comportamento social, os
aspectos fisiográficos, econômicos e culturais que diferenciam os espaços de vivencias
ou campos relacionais de Almadina onde encontram-se inseridos os nossos educandos de
outros espaços.
Como forma de dar a todos aquilo que os mais susceptíveis ao sucesso
experienciam no seio familiar, a escola tem a obrigação de proporcionar a
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complementação do capital cultural herdado da família pelos nossos alunos. Portanto a
escola pode e deve equalizar os déficits de capital cultural existentes, principalmente nas
famílias de baixo capital econômico e social.
Temas como meio ambiente; educação para o consumo; educação fiscal e
financeira; educação em direitos humanos; direitos da criança e do adolescente;
processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; diversidade cultural;
valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras
(indígenas, europeias e africanas); cultura digital; ciência e tecnologia, imprescindíveis
no atual momento e devem permear o rol de temas a serem abordados e transmitidos pela
escola.
A negação do direito constitucional à educação tem produzido estruturas
estruturadas e estruturantes que inviabilizam a transferência de um capital cultural
familiar desde a tenra infância. Com isso é transferido, quase que exclusivamente à
escola, a responsabilidade pela transmissão do capital cultural. Então é preciso assumir
essa responsabilidade e assegurar o direito ao aprendizado através de um ensino que aguce
a criticidade, interatividade, diálogo, afeto, respeito e a capacidade de construção de um
conhecimento significativo.
Estamos convictos de que juntos cumpriremos o dever de transmissão do capital
cultura e garantiremos o direito de incorporação equitativa desse capital, como forma de
assegurar a redução das disparidades existentes entre os agentes dos diferentes campos
relacionais. Isso viabiliza a construção de uma sociedade justa, equitativa, diversa e
eticamente igualitária. Contamos com todas e todos.
José Silva Lacerda
Secretário Municipal de Educação
Almadina-Bahia
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Carta da Comissão Municipal de Governança
A proposta de construção do currículo do nosso município surgiu após as
discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular. Era uma oportunidade singular,
pois Almadina não havia, até o momento, construído um documento curricular para servir
de base. Eis então que em 2017 iniciam-se as reuniões, mobilizados e mobilizando todo
o público da educação municipal. Muitas foram as críticas e forças contrárias às
discussões que poderiam nos ter impedido de prosseguir.
O ano de 2020 é um ano singular, vivemos em meio a uma pandemia que vem
devastando a existência humana em todo o planeta, sem saber como lutar contra um
inimigo invisível, o mundo inteiro travou uma batalha contra o Covid-19, um vírus que
ganhou força e resistência e está fazendo vítimas desenfreadamente, e paralelo ao caos
da pandemia vivemos um momento histórico na Educação, mesmo sem as reuniões
presenciais, mesmo sem os debates, mesmo sem o abraço cada vez que nos encontramos,
mesmo sem nenhum contato físico, estamos produzindo um Documento Curricular
Referencial no nosso município. O vírus não diminuiu a nossa vontade de contribuir com
a nossa comunidade dando a ela um documento baseado na nossa realidade, onde
encontraremos os passos que serão trilhados para a construção de uma educação de
qualidade, mais humana e mais próxima da realidade da nossa gente.
Neste ano de 2020, uma nova proposta, coletiva e com parcerias importantes
resgatou este sonho, nos possibilitando assim a concretização. A formação de nova
comissão possibilitou, por meio dos GEAs – Grupos de Estudos e Aprendizagens, espaços
perfeitos para a discussão sobre a Educação almadinense que represente o nosso povo,
nossa cultura, nosso município. Um currículo construído a muitas mãos e que representa
o olhar amável e responsável de cada um que esteve presente nas discussões e que
representa um coletivo, um firmamento de ideias necessárias ao desenvolvimento de uma
sociedade.
O DCRMA foi construído inspirado na história local, desde o arraial de Pouso
Alegre, passando pela institucionalização municipalista emancipatória da cidade na
década de 1960 até a Almadina dos dias de hoje. Desde a chegada dos primeiros
desbravadores, jagunços, tropeiros, mascates, comerciantes, doutores médicos e
advogados, professores e Gestores Públicos. Lembraremos desde a fartura dos rios, das
roças, das matas até a morte das nascentes, dos animais silvestres, das queimadas.
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Refletiremos desde as grandes manifestações culturais, artísticas e religiosas, desde as
disputas das famílias Oliveira e Kruschewsky, surgindo assim os dois padroeiros São João
Batista e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; os festejos juninos iniciados com a devoção
a Santo Antônio, com Dona Ziza, e finalizando com o São Pedro. Nos reportaremos a
outras importantes manifestações religiosas tradicionais como os carurus de Cosme e
Damião; o reisado e a barquinha de Iemanjá da Professora Noêmia Flores; os despachos
nas encruzilhadas. Outros aspectos culturais como os bailes de Carnaval e Micaretas; os
Festivais de Músicas com artistas locais e os concursos de danças serão abordados nesse
documento que tem o jeito e a cara do povo de Almadina.
A Comissão Municipal de Governança de Almadina tem muito orgulho em
apresentar o primeiro Documento Curricular Referencial Municipal de Almadina.

Um sonho sendo concretizado. Sim, um sonho!
Um abraço!
Membros da Comissão de Governança de Almadina
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Carta de Apresentação da Undime-Bahia.
Saudações Curriculantes,

A Undime Seccional Bahia, representada por sua Diretoria Executiva e Ampliada,
e através da sua equipe técnica, entendendo a importância de contribuir com os Dirigentes
Municipais de Educação do território baiano no fomento, na criação e execução das
políticas públicas tendo em vista a melhoria da qualidade da educação baiana, elaborou o
Programa de (Re)Elaboração dos Referenciais Curriculares Municipais do Estado
da Bahia.
Inspirados na poesia do João Cabral de Melo Neto... “Um galo sozinho não tece
uma manhã”, desbravamos trilhas em busca de outros “galos” para que a tecitura pudesse
ser concretizada. A Universidade Federal da Bahia, a União Nacional dos Conselhos de
Educação e o Itaú Social juntaram-se a nós e, assim, foi possível mobilizar e engajar a
Bahia num grande movimento curriculante formacional, que envolveu 401 municípios e
cerca de 60.000 profissionais do magistério, além de outros membros da comunidade
escolar.
O desejo de ver/sentir/viver uma Bahia democrática, justa, solidária
oportunizando às suas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos uma educação
municipal cada vez mais enriquecida por valores, éticos, estéticos, políticos, espirituais,
ecológicos de modo a consolidar a escola pública sob os princípios da educação integral,
nos uniu até aqui.
A UNDIME Bahia, reconhece e agradece o importante e valoroso trabalho
realizado por todos os especialistas e formadores do Programa, mas especialmente,
reconhece e agradece todas as equipes de educadores das redes municipais de ensino dos
27 territórios de identidade baiano que se autorizaram a autorar seus Referenciais
Curriculares, mesmo em condições tão adversas como a que estamos vivendo em 2020
em razão da pandemia pela COVID 19.
É nosso desejo ainda, que dentro em breve estejamos sentindo o perfume das
flores e o sabor dos frutos suculentos que serão colhidos a partir do trabalho realizado até
aqui e, também, do que será realizado em cada sala de aula das escolas da nossa Bahia.
O desafio apenas começou! Passamos para a próxima etapa: O processo
formacional no cotidiano das escolas. A Undime continuará na luta e na parceria com
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cada um dos 417 municípios da sua seccional. O Movimento Curriculante apenas teve
início, e as com-versações curriculentes continuam!

Um grande abraço.
Equipe Undime Bahia
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1. APRESENTAÇÃO DO DCRMA
A Base Nacional Comum Curricular apresenta as competências e habilidades que
o alunado deve desenvolver no ambiente escolar, porém, dá autonomia às instituições
escolares para traçar a sua melhor forma de realizar suas atividades.
Dentro dessa perspectiva a construção de um novo conceito de currículo se dá
como “construção social decorrente de prática institucional e da ação social coletiva”, e
não mais uma “tradição prescritiva e restritiva” (Macedo, 2013). Assim sendo,
precisamos construir um referencial curricular (conjunto de reflexões de cunho
educacional sobre os objetivos, conteúdos e orientações didáticas para o corpo docente)
que respeite não somente o estilo pedagógico em cada modalidade de ensino, mas
sobretudo, a diversidade cultural, social e econômica, a realidade local e global, as ações
e os meios no qual o indivíduo atua e reage, ou não reage às transformações e mudanças
que ocorrem.
Algumas considerações sobre a elaboração do nosso referencial curricular:

1. A inclusão das características regionais, dos nossos elementos identitários, a nossa
cultura, economia, identidade linguística e étnica, que devem estar presentes nas
propostas pedagógicas das escolas almadinenses.
2. Contextualização curricular de acordo e em consonância com a nossa realidade local,
garantindo um ensino que, de forma honesta, esteja direcionada e adequada para o
alunado almadinense (considerando toda a sua problemática social e econômica, bem
como sua rica diversidade cultural, formada pelas relações estabelecidas através dos
festejos típicos, e ainda sensibilizado pelas necessidades de conservação e ampliação
desse capital cultural e manutenção da diversidade ambiental), visando de fato, uma
verdadeira, e digo mais uma vez, honesta, formação de um cidadão que seja capaz de
atuar e autorar as ações que construirá bem o seu futuro e assim modificar o seu meio,
um ser que seja autônomo e independente em suas atitudes. É importantíssimo levar em
conta as peculiaridades locais quanto aos aspectos sociais e individual. As
particularidades da escola e da sua comunidade, incluindo temáticas atuais e
contemporâneas bem como a forma como elas afetam a nossa realidade local, regional e
global. Fazer valer um dos principais objetivos da BNCC que é a formação integral do
indivíduo. Contextualização curricular com a realidade local quanto aos aspectos
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sociais, econômicos, culturais e ambientais, visando proporcionar condições para que o
agente social esteja munido do capital cultural necessário à atuação crítica, reflexiva e
sensível aos aspectos que precisam ser mantidos ou modificados no campo relacional em
que atuará não como indivíduo nem tampouco como sujeito, mas como agente social
capaz de sofrer e exercer influências múltiplas no campo relacional em que vive.
3. Escolher e trabalhar com materiais didáticos alinhados à BNCC e também, de acordo
com a nossa realidade educacional, social, cultural, ambiental e econômica, assim como,
ainda, condizentes com a nossa proposta curricular.
4. A formação que era oferecida e proposta pela nossa antiga matriz curricular, estava
baseada e restrita ao desenvolvimento das competências cognitivas. Porém, na atualidade,
percebe-se a necessidade e a importância de se formar cidadãos aptos à vida coletiva de
forma interativa e formativa. Compete ainda ao referencial curricular:
•

Desenvolver ainda, em período escolar, as competências emocionais expressadas
através de características como comunicação, criatividade, autoconhecimento,
curiosidade, empatia e as habilidades de relacionamento interpessoal,
características tão importantes para o sucesso profissional de um adulto.

•

Incentivar o protagonismo do aluno, valorizando suas características individuais,
valorizando a diversidade de saberes a argumentação de cada um, o cuidado em
relação à sua saúde física e emocional. Promover a autonomia e a busca por
aprimoramento pessoal. Em resumo, uma atualização das práticas educativas em
que esteja presente um ensino socioemocional.

5. Desenvolver as competências específicas de cada área representa uma meta a ser
atingida pelo aluno ao final de cada ano escolar e está diretamente relacionada às
competências gerais. Portanto, no currículo escolar tem que ser incluída as formas de se
adquirir essas competências, afinal de contas elas são norteadoras para a prática dos
professores em sala de aula. O objetivo é formar cidadãos que sejam capazes de refletir e
expor suas críticas e opiniões acerca de si, do outro e de tudo o que ocorre em seu meio e
em outras realidades. Ele tem que ser capaz de conhecer a si próprio e reconhecer as suas
capacidades e ser protagonista e não apenas um mero espectador do meio em que vive,
mas um ser que atua na construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática,
inclusiva, solidária, humanizada.
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O Documento Curricular Referencial do Município de Almadina – DCRMA para
a Educação Infantil e Ensino Fundamental tem como objetivo assegurar os princípios
educacionais e os direitos de aprendizagem de todos os estudantes do território municipal
almadinense, em toda a Educação Básica. Trata-se de um documento aberto, não
prescritivo, que pretende incorporar inovações e atualizações pedagógicas advindas dos
marcos legais, do arcabouço teórico-metodológico do currículo, no processo de
implementação, considerando, também, aspectos identificados pelos segmentos da
comunidade escolar.
Tendo como referência o DCRB que, como sua própria nomenclatura antever,
trata-se de um documento que servirá aos municípios baianos como referência para
reelaborarem suas propostas curriculares. No caso de Almadina, essa elaboração está
partindo apenas dessa base, pois nos históricos da educação deste município não se
encontra nenhum registro de Proposta Curricular elaborada anteriormente, encontra-se
apenas grades ou matrizes curriculares com registros das quantidades de aulas, carga
horária por disciplina e as disciplinas a serem lecionadas, sem nenhuma reflexão sobre o
que e como se pretendia ensinar.
O Conselho Municipal de Educação não se manifestou. Diferentemente do que
esperava a Comissão Municipal de Governança, apenas apresentou o que mantinha com
documento curricular nas gestões anteriores e apoiou a Comissão na Elaboração de uma
Proposta com a participação de todos os pares envolvidos na Educação. Elaborar um
documento dessa significância para um município é uma tarefa grandiosa e de uma
responsabilidade imensurável, porém é preciso pensar na Educação do nosso município
e nas melhorias para o desenvolvimento de práticas educativas que possibilitem a
permanência e o sucesso dos estudantes na escola.
“Concretiza-se por meio de sua complementação os Planos de Ensino, no âmbito
dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e, também, nas relações entre educadores e estudantes que devem comprometer-se com a aprendizagem como direito do sujeito e dever
legal e social de todos”. Como o exemplo da organização abaixo:
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PRINCÍPIOS DA
EDUCAÇÃO DO
MUNICIPIO

ORGANIZAÇÃO DOS
TRABALHOS
PEDAGÓGICOS(
PLANOS DE AULA,
PROJETOS E
SEQUENCIAS
DIDÁTICAS ENTRE
OUTROS)

DIREITOS DE
APRENDER

DOCUMENTO
REFERENCIAL
CURRICULAR DE
ALMADINA

PROJETO
POLÍTICO
PEDAGOGICOS
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Por se tratar de um documento que materializa os “Atos Curriculares” que servirão
de referência para o município, o Documento Curricular Referencial do município de
Almadina, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental deve assegurar, em todas as
suas orientações, sejam elas normativas ou de implementação, os princípios que
convergem na educação de Almadina, expressos nas diretrizes que orientam o Plano
Municipal de Educação (PME):
I. Erradicação do analfabetismo;
II. Universalização do atendimento escolar;
III. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase no desenvolvimento integral
do sujeito, na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV. Melhoria da qualidade da educação;
V. Formação para o desenvolvimento integral do sujeito, para a cidadania e para o
trabalho, com ênfase nos valores morais e éticos nos quais se fundamenta a sociedade;
VI. Promoção do princípio da gestão democrática da educação no Estado;
VII. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Estado;
VIII. Valorização dos profissionais da educação;
IX. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
Com base nesses princípios, o DCRMA para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental dá origem a um processo de contextualização, caracterização e inclusão de
especificidades da identidade do Município de Almadina e seus territórios, considerando
uma natureza mais consolidada no próprio documento e, mais particularizada, nos
Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e Organização do Trabalho Pedagógico (planos de
aula, projetos e sequências didáticas, entre outros). Nesse sentido, é fundamental a
atuação dos educadores na gestão escolar, no planejamento e na avaliação para que esses
fundamentos legais, pactuados pela educação, permeiem o contexto social no qual
ocorrem e tornem “vivas” as competências e as habilidades que serão apresentadas neste
documento.
O DCRMA está respaldado no DCRB e tem como base as orientações normativas
da BNCC, complementada à luz das diversidades e das singularidades do território
baiano, de modo a colaborar com a (re)escrita dos Projetos Políticos Pedagógicos das
Unidades Escolares. Contém a expectativa de que os estudantes se tornem aptos para
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enfrentar os desafios contemporâneos, em quaisquer contextos e/ou ambientes em que
eles estejam, dentro do município ou fora dele.
Na assunção da BNCC como base, o DCRB e o DCRMA, destaca as
Competências Gerais, descritas no item 2 desse documento, por serem norteadoras da
ação educativa para a Educação Básica e suas Modalidades. Nessa expectativa, é
necessário um processo legítimo de valorização da diversidade, conforme evidenciado na
competência 9, representada por seus diferentes atores, em toda a rede de ensino. Dessa
forma, estudantes, professores, gestores, funcionários, família e comunidade são
convidados a desenvolver “uma escola que faça sentido para o desenvolvimento integral
dos estudantes” na rede municipal e privada.
Quanto a sua estrutura, o DCRB e o DCRMA

apresenta aspectos sobre

Territorialidade, Marcos Legais, Marcos Teórico-Conceituais, Marcos Metodológicos,
Modalidades da Educação Básica, Temas Integradores e Avaliação Educacional,
considerados para toda a Educação Básica, por apresentarem uma fundamentação
conceitual e legal que sustenta a política educacional, preparando o “terreno” para a
compreensão da dimensão sociocognitiva das competências e habilidades, na perspectiva
da garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.
Trata-se de um volume único que traz as etapas da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, apresentando suas etapas e seus organizadores curriculares, por
Campo de Experiências e Componentes Curriculares das Áreas do Conhecimento, à luz
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
No Organizador Curricular, foram mantidos os códigos alfanuméricos que
identificam as aprendizagens, citadas na BNCC, cuja composição é feita por letras e
números. O primeiro par de letras identifica a etapa de ensino, o primeiro par de números
identifica o grupo por faixa etária na Educação Infantil e o ano a que se refere à habilidade
do Ensino Fundamental. O segundo par de letras identifica o campo de experiência na
Educação Infantil e o Componente Curricular, no caso do Ensino Fundamental. Por
último, mais um par de números que identifica a posição da habilidade na numeração
sequencial do campo de experiência na Educação Infantil e, ano ou bloco de ano, no
Ensino Fundamental, conforme imagens a seguir:
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IMAGEM 1: Exemplificação do código alfanumérico da Educação Infantil

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) das etapas de Educação

IMAGEM 2: Exemplificação do código alfanumérico do Ensino Fundamental

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) das etapas de Educação Infantil e
Ensino Fundamental 16
Para identificar habilidades na BNCC que foram contextualizadas para atender às
especificidades do território baiano e consequentemente os municípios, acrescentou-se o
símbolo asterisco (*) e, para identificar as habilidades elaboradas pela equipe curricular
do Estado da Bahia, visando aprendizagem do estudante no reconhecimento da
diversidade que o Estado apresenta, foi seguida a estrutura do código alfanumérico da
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BNCC, acrescentando, ao final, a sigla do Estado (BA). Ainda no Organizador Curricular,
destacam-se as competências específicas relacionadas às habilidades que devem ser
desenvolvidas pelos estudantes ao longo do Ensino Fundamental.
O documento DCRMA conclama instituições educacionais e seus educadores a
tomá-lo como um conjunto de proposições fundamentadas e justificadas, a serem
pensadas com autonomia pedagógica, responsabilidade socioeducacional, atitude
formacional criativa e protagonismo institucional, tanto na perspectiva operacional como
na vontade de qualificação da formação para a Educação Básica do Município de
Almadina.
A escola tem potencial político, inteligência institucional e operacional para se
apropriar das políticas curriculares com responsabilidade e, também, propor
singularidades curriculares com pertinência, considerando que o “direito à aprendizagem
e ao desenvolvimento” dos estudantes e dos professores deverá sempre ser tomado como
perspectiva. Ou seja, pluralmente considera-se a necessidade de pleitear o “bem comum”
como compromisso coletivo, socialmente referenciado a partir da Educação.
Assim sendo, espera-se que, a partir das práticas e reflexões dos profissionais da
Educação, o DCRMA possa mobilizar as escolas enquanto instituições, nos seus espaçostemporalidades próprios, para compor renovações diante dos infindáveis, (in)tensos e
desafiantes acontecimentos com que as problemáticas humanas e os saberes de
possibilidades formativas se apresentam no presente.

Histórico da elaboração do Documento Curricular Referencial do Município de
Almadina para a Educação Infantil e Ensino Fundamental
A responsabilidade é muito grande pois, temos a responsabilidade de reorganizar
um Documento Curricular Referencial para uma rede de ensino da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, abrangendo todo o município. Iniciamos em maio de 2020 os
trabalhos. No início foi exaustivo e desmotivador tentar mobilizar os agentes
educacionais em meio a uma Pandemia, em decorrência do risco que todos corriam de
serem contaminados. Nesse cenário o sentimento era de medo e tensão.
Em junho ainda estávamos tentando mobilizar a rede, tivemos a nossa primeira
reunião online com a Comissão Municipal de Governança e a articuladora para
externarmos as angústias e traçar novas estratégias de mobilização nas redes sociais. Em
julho obtivemos os primeiros resultados, porém enfrentamos a saída de membros da
Comissão, e Coordenação de GEA do Fundamental I. Ficamos novamente desanimados,
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porém constatamos que seriam apenas os cinco membros que teriam que assumir a
Comissão Municipal de Governança. Os GEAs começaram a produzir os textos e
participar mais ativamente da reorganização do documento. As reuniões online com todos
os membros do GEAs ajudaram muito pois ouvimos suas dúvidas e esclarecemos pontos
importantes.
O que faz este Documento especial é que, apesar de algumas desistências e da
obsolescência participativa de alguns e por isso não termos conseguido mobilizar a todos,
este é um documento construído por uma parcela de servidores da educação municipal
com a qual foi possível sensibilizar através das mobilizações, conversações e assim
conseguimos uma quantidade significativa de profissionais que em regime de
colaboração, fizeram parte de uma equipe que marcará a história do município de
Almadina. Fazer um Documento Curricular Referencial é uma tarefa de grande
reponsabilidade e relevância educacional.
A palavra currículo segundo o dicionário é um substantivo masculino que
significa: 1. Ato de correr, corrida, curso. 2. Pequeno atalho, desvio em um caminho. A
definição que podemos utilizar para Currículo, quanto ao sentido que queremos, é curso,
atalho. O currículo é o atalho que os educadores precisam para nortear, direcionar para
atingir os objetivos e as metas almejadas. Este atalho deve ser objetivo para que ninguém
se perca no caminho e deve se pensar: o que fazer? Onde fazer? Quando fazer? Para
quem fazer? O essencial é que o currículo seja um documento construído com os pés
apoiados no chão, pautado na realidade, pois este detalhe o tornará exequível, evitando
que seja mais um documento para se esquecer na gaveta da sala da direção da escola.
É através desse documento que as equipes escolares sabem onde querem e como
querem chegar, podendo esclarecer com autonomia e criticidade o que será exposto para
os alunos e como incorporar o capital cultural através da prática educativa escolar. Para
tal elaboração ou construção fez-se necessário a consulta de outros documentos como leis
federais, PNE, ECA, RCN, dentre outros.
O DCRM precisa ser construído a partir da realidade de cada escola ou município,
pois a preocupação é com o processo ensino aprendizagem que a escola ou município
deve oferecer, dessa forma serão maiores as chances de alcançar as metas e atingir os
objetivos. A respeito disso o DCRB diz: “a dimensão da autonomia aparece como
categoria imprescindível ao desenvolvimento. Autonomia como expressão política de
uma população ou território capaz de participar e atuar nas definições dos rumos a serem
tomados para o seu futuro e os rumos do desenvolvimento”
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Para avançar nos fundamentos do DCRMA, é importante compreender que este
documento parte de um princípio fundamental previsto no PEE e PME, que é o regime
de colaboração entre Estados e municípios. Neste sentido, faz-se necessária a descrição
histórica do processo que deu origem ao DCRB até o DCRMA (Documento Curricular
Referencial do Município de Almadina) para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para as etapas
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, os Estados e o Distrito Federal
começaram a reelaboração dos seus currículos, visando garantir as aprendizagens
essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ano a ano.
Pelos seus princípios, anteriormente expressos, o DCRMA foi elaborado em
regime de colaboração entre Estados e Municípios, em um movimento desafiador,
fraterno, criativo e, acima de tudo, colaborativo.
Ao longo dos meses de maio a novembro de 2020, muitos atores participaram dos
coletivos de construção do Documento Curricular Referencial de Almadina para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental. A escuta ativa envolveu professores, gestores
escolares, conselheiros municipais, técnicos da Secretaria Municipal de Educação e
coordenadores escolares.
A concretização dessa escuta deu-se de modo democrático, em um documento
construído a partir da realidade almadinense com suas particularidades e suas
especificidades.
Para garantir a efetiva participação, a colaboração e a proposição de profissionais
da Educação e da Sociedade Civil, foi realizada uma Consulta Pública (virtual), sob
orientações da equipe de trabalho formada por três coordenadoras: uma representante da
SME, uma da etapa da Educação Infantil e uma outra da etapa do Ensino Fundamental;
um redator, além de profissionais colaboradores.
Na consulta Pública, na modalidade virtual, que ficou acessível por 15 dias, foram
disponibilizados, separadamente, textos e Organizadores Curriculares das etapas da
educação Infantil e do Ensino Fundamental. Após a realização da Consulta Pública,
virtual, as contribuições consideradas elegíveis foram analisadas, validadas e
incorporadas pelos redatores e demais escritores de modo a garantir o caráter participativo
e democrático do Documento Curricular Referencial do Município de Almadina para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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PARTE I

2. COM VERSAÇÕES CURRICULARES FUNDANTES
Segundo Macedo (2013), as questões curriculares devem ser debatidas pela
sociedade civil organizada na medida em que um currículo educativo deve se direcionar
para o bem comum social. Faz-se necessário que educadores compreendam o significado
da palavra "currículo" e suas diversas dimensões que alavancam o processo de ensino.
O currículo não é algo alheio à escola e nem uma força superior a ela. Ele se realiza
de acordo com as orientações, os conceitos e teorias contidas nele. Falar sobre o mesmo
é tecer uma ampla gama de conhecimento referentes à contextos muitas vezes ligados à
diversas áreas da ciência e cultura humana, entre outras formas de enriquecer, ampliar ou
problematizar as práticas curriculares.
Pacheco (1996) apud Macedo traz consigo o conceito de currículo, com sua
origem do latim "correre" que significa caminho, jornada, trajetória, percurso, e a palavra
"curriculum" carrega em si o significado de carreira e organização de experiências vividas
no campo profissional e educacional.
Kemmis (1998) apud Macedo argumenta que currículo possui um corpo
disciplinar próprio, e não um corpo formado por saberes especializados desenvolvidos
por outras disciplinas.
Com base nos estudos de Goodson (1998), Macedo elabora conceitos sobre
currículo com o intuito de minimizar as angústias que rodeiam aqueles que não
conseguem compreender o conceito desta temática. Sendo assim, currículo em alguns de
seus significados é um artefato socioeducacional com ações de organização,
institucionalização, dinamismo, saber, conhecimento e valores relacionado à educação.
Os atos curriculares que são todas as atividades que se organizam e se envolvem
visando uma determinada

formação, organização, formulação, implementação,

institucionalização e avaliação de saberes, atividades, valores e competência, estão
vinculados com uma formação ética, política, estética e cultural; mas nem sempre estes
atos são explícitos, coerentes, absolutos, sólidos, burocráticos ou pré-escritos, ou seja, ele
pode ser muitas vezes itinerante e errante, e trazer novos conceitos e significados para a
práxis curricular, mantendo assim, o processo cíclico de ensino-aprendizagem conforme
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experiências vividas por todos os envolvidos no amplo mundo da educação, ou seja, os
educadores.
O currículo é o norteador da vida escolar do aluno e esse deve ser estabelecido por
cada instituição, pois é através do currículo escolar que se indica qual caminho o estudante
deve percorrer durante a sua vida de educando. Nele estão organizados todos os conteúdos
que os alunos vão aprender ao longo da sua jornada estudantil em uma instituição de
ensino.
Embora seja construído a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
definido pelo Ministério da Educação, o currículo não é algo estático, ao contrário é
dinâmico e adaptável a cada realidade, metodologia e proposta pedagógica. É no currículo
que se inclui todos os saberes teóricos, práticos, comportamentais, humanísticos, sociais
valorativos e relacionais que necessariamente devem ser ensinados em sala de aula
durante todos os anos. O mesmo deverá funcionar como um instrumento de ligação entre
a escola, a cultura e a sociedade, acompanhando todas as transformações do mundo e
sendo constantemente atualizado.
Um bom currículo escolar deve ser inclusivo para atender todo tipo de aluno, com
suas peculiaridades religiosas, familiar, cultural, étnica, sexual, política e social. É muito
importante perceber as necessidades dos estudantes e sempre buscar soluções. Para que
os educandos acompanhem o ritmo da escola e aprendam o que precisam em cada etapa
de ensino. Outro ponto muito importante na elaboração do currículo é que a gestão avalie
o desempenho dos alunos e dos professores para verificar se é preciso mudar algo, se não
está muito avançado, e, portanto, o índice de reprovação ou evasão esteja alto. Por outro
lado, isso pode demostrar que os alunos devem ser mais exigidos e, portanto, a escola
deve articular melhor as estratégias de produção do conhecimento.
Observamos que, mesmo sendo definido por uma política Nacional, o currículo
escolar não é algo engessado. Ele deve acompanhar as mudanças da sociedade e os
avanços tecnológicos. Por isso os alunos devem ser preparados para um futuro no qual o
mercado de trabalho exigirá maior capacidade intelectual e menor esforço físico. Além
disso outros aspectos sociais, como a tolerância às adversidades e a inclusão de todos os
indivíduos, também devem ser abordados para que esses trabalhadores do futuro sejam
também, cidadãos colaborativos pois é na escola que o indivíduo aprimora toda a sua
capacidade e responsabilidade com a formação da sociedade.
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Educação Integral
A Educação Integral compreende a garantia de desenvolvimento dos sujeitos em
todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural – e a constituição
de um projeto coletivo, compartilhado com crianças, jovens, famílias, educadores,
gestores e comunidade local.
Projetar a Educação Integral é fazer política pública de direitos e deveres, é poder
sistematizar o conhecimento sobre a realidade de nossa clientela, o conhecimento que
cada um traz e as suas reais necessidades, evidenciando coletivamente e potencializando
estes saberes, senso comum e habilidades no desenvolvimento integral do indivíduo e que
exige um trabalho pedagógico significativo, formação dos profissionais e constituição de
um ambiente prazeroso, que pense o aluno como sujeito com dificuldades e diferenças
geradas em seu meio social.
Não se pode conceber a educação integral somente visando a instituição ou uma
instituição que seja depósito de humanos que passam todo o tempo em carteiras
enfileiradas, inertes, sem uma educação de excelência. Este ser humano exige o
desenvolvimento de amplas dimensões compreendidas em três pilares: 1- A condição da
formação e construção do ser humano, pleno; 2- O tempo e o espaço, o fazer e o espaço
físico, fora do quadrado; 3- Fazer pedagógico com atividades sistematizadas, práticas
voltadas para a sua realidade e com participação ativa da comunidade. Ou seja, como já
dizia Paulo Freire, “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz,
de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”.
Nesta reformulação de nosso currículo, poder pensar a educação integral é
permitir o desenvolvimento do ser humano e propiciar condições para o seu aprendizado,
seguindo determinações legais da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205, bem
como na Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996 em seu Art. 2º, em que cita que a educação
é direito de todos e dever do Estado e da Família. Essa concretização evidencia a
necessidade de um grande investimento financeiro voltado para a capacitação dos
profissionais da educação, aperfeiçoamento estrutural dos espaços físicos escolares,
aquisição de materiais específicos para ampliação das modalidades, maior valorização
profissional e estimulação à efetivação do Plano Municipal de Carreiras que assegura a
possibilidade de psicólogos/psicopedagogos e assistentes sociais no serviço diário do
ambiente educacional, ou seja, um currículo não somente de disciplinas ou conteúdos,
mas que atenda aos sujeitos em sua integralidade, possibilitando a manutenção de
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vínculos socioculturais em todos os momentos e lugares, não somente compreendido por
ampliação do tempo de permanência no ambiente escolar.

3.

TERRITORIALIDADE

NA

SINGULAR

E

PLURAL

DE

ALMADINA: ELEMENTOS IDENTITÁRIOS PARA A POLÍTICA
CURRICULAR DO MUNICIPIO.
O Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) para a modalidade Infantil
e Ensino Fundamental considera as diversas identidades que caracterizam a Bahia,
atribuindo às escolas o desenvolvimento de competências voltadas à contextualização, ao
aprofundamento e à construção das pluralidades e singularidades dos seus territórios. Por
isso se trata de um documento para todo o Estado, ele apresenta orientações que respeitam
a autonomia dessas escolas que representam, cada uma, o seu território, evitando
generalizações ou caracterização que causariam exclusão de sua identidade. Tem o
objetivo de orientar os educadores, mostrando que a política curricular surge de um
campo reflexivo que se integra ao território.
Currículo é uma construção socioeducacional, articulada com os outros processos
e procedimentos pedagógicos-educacionais, visando mediar processos formativos.
Atualiza-se de forma ideológica e, nesse sentido, veicula uma formação ética, política,
estética e cultural, nem sempre explícita, coerente, absoluta e sólida.
Sendo assim, o referencial curricular é um documento onde estabelece uma forma
de estudos, de parceria e de cooperação entre os sujeitos sociais de forma possível dos
conhecimentos do mundo com fortalecimento dos arranjos territoriais. O Arranjo de
Desenvolvimento da Educação (ADE) cujo conceito está presente na Resolução nº 01 de
23 de janeiro de 2012, na qual é apresentado como instrumento de gestão pública que tem
visto assegurar o direito a educação de qualidade em determinado território com
importante menção do processo de gestão cooperativa e associativa.
Observa-se o ensino vivenciado no território baiano com singularidade e
pluralidade, dos 27 territórios de identidade, pensando desde a formação do sujeito
educando a interação com o Projeto de Vida. Deste modo o papel da escola é promover a
expansão do território na formação de identidade inseridos como indivíduos
transformadores do tempo e espaço.
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As competências são concebidas como saberes, orientadas por valores atitudinais,
reflexões críticas e demandas formativas socialmente referenciadas, ou mesmo,
mobilização de conhecimentos, atitudes e valores para resolver problemas concretos da
vida, do exercício da cidadania e, destacadamente, do mundo do trabalho.
O DCRB vai ao encontro das necessidades e demandas do mundo do trabalho, da
produção, da cultura, das diversas existencialidades e da configuração sociotécnica da
contemporaneidade, visando à formação para uma cidadania plena, fortalecendo o
processo da construção de identidade e/ou diferenças dos sujeitos.
Nós educadores, a partir desse referencial, temos a oportunidade ímpar de
fazermos história educacional por meio de uma política de currículo, acima de tudo
pensada e implementada como construção propositiva, solidária e democrática que
percebe no cotidiano da escola possibilidades fecundas para processos decisórios,
implicando em currículo, o DCRB.
Para a educação, propõe que territorialidade seja compreendida como uma
mediação entre o global, o regional e o local e, assumindo como um conceito
indispensável para a compreensão do funcionamento do mundo presente. Dessa maneira,
o território pode ser considerado como delimitado, construído e desconstruído, por
relações de poder que envolvem uma gama muito grande de atores.
O DCRB nos leva a refletir sobre a necessidade que cada território tem de
construir sua identidade. Esse documento promove a autonomia, orienta e respeita cada
escola, reconhecendo-a como representante do seu território.
O Currículo precisa dialogar com o cotidiano do aluno e com seu projeto de vida.
Conhecer seu espaço, valorizar sua história, observar seu entorno, preservar e cuidar do
meio em que vive, bem como valorizar sua cultura, as associações, os pontos de encontro
da comunidade. Todos esses aspectos precisam e devem ser inseridos nas práticas
escolares.
O território é apontado como uma categoria política que aponta para sua dimensão
humana e ecológica. Diante desse contexto, temos a dimensão da autonomia como
expressão política de uma população ou território. Por essa razão, o DCRB tem como
meta assegurar a autonomia da escola ao caracterizar seu “lugar”, tomando-a como sujeito
político, como autora de decisões. Com isso, pensando no contexto local, podemos
acrescentar como elemento identitário do nosso município, os vales existentes em nossa
região (Vale do Ouro, vale do Palmeiral, Vale do Almada, Vale do Pancadinha e Vale do
Brejo do Almada). Pensar a nossa Almadina como a cidade dos vales, margeados por
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Serras (Serra do Chuchu, Serra do Ouro, Serra dos Sete Paus, Serras do Mato Grosso,
Serra do Corcovado, Serra da Água Boa, Serra dos Neres).
Paulo Freire, certa vez, nos ensinou sobre como deve ser o movimento de ensinar
em que partimos do lugar onde se encontra o outro para, caminhando com ele, chegarmos
aonde gostaríamos que estivesse. Propomos o mesmo movimento com a reflexão sobre o
território: partindo do lugar onde nossas crianças estão, – e, para isso, é necessário
entender com precisão que territórios são esses – desenhamos as propostas pedagógicas,
os projetos de responsabilidade social e as políticas públicas que conduzirão essas
crianças aos lugares onde queremos vê-las.
Estruturas sociais objetivas – Campo territorial
Identificar e analisar os campos ocupados pelos estudantes do município de
Almadina possibilita estabelecer relações como os habitus e as variadas formas de
aquisição do capital cultural (incorporado pela escola), bem como as respectivas
estratégias de construções das representações sociais ou categorias de percepção
(ensino/aprendizagem) produzida pela escola a partir dos agentes pedagógicos
(professores, coordenadores e diretores) na interrelação com os agentes educandos nesse
mesmo campo relacional onde habitam e que apesar das distinções de territorialidade
dentro de um mesmo espaço municipal, refletem a diversidade de ambientes, capital
econômico e cultura e ainda das condições de residências e gostos típicos de cada classe
social.
A forma como residem, o tipo de escola onde estudaram os pais, locais prioritários
para a prática da leitura de um livro e a representação social que construíram em relação
à escola corresponde às condições objetivas de existência. Essas condições são geradoras
de habitus que, segundo Bourdieu é composta de uma estrutura estruturante e estruturada,
ordenada sistematicamente. Tal estrutura possui um sistema de disposições que geram
percepções, apreciações e práticas de apropriação. Bourdieu, (2009, p. 87).
A disposição é um termo de suma importância na relação que se estabelece entre
as estruturas e tendências (Bourdieu, 1983). Ao mesmo tempo são duráveis, transponíveis
com possibilidades de se tornarem práticas ativas nos diferentes campos relacionais
(espaços sociais). Tais práticas resultam de uma relação inconsciente entre habitus e
campo (Bourdieu, 1993) de modo a definir as formas de aquisição de capital cultural
(conhecimento, livros, diplomas, etc.) que definirá a posição ocupada pelo agente na
hierárquica estrutura do mundo social.
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Segundo Bourdieu, em Questão de Sociologia (1983), o estudo e análise do campo
além de situar o objeto pesquisado, compreende ainda o exame dos modos geradores de
conhecimentos anteriores ao objeto investigado, ou seja, evidencia as formas de
condições materiais (objetivas) de desenvolvimento das categorias de percepção
demonstradas pelos agentes submetidos à pesquisa.
As posições nas relações de consumo cultural correspondem a uma disposição de
ação, pensamento e percepção que externalizam a interioridade de suas preferências
individuais. Em cada espaço social ou campo é onde se dá a competitividade dos agentes,
cujo objetivo é melhorar sua posição através do acúmulo de capitais, sendo esses, causa
e consequência, matéria-prima e produto das lutas dentro do campo social. “Os indivíduos
que participam de um campo agem em função da aposta do campo e lutam para conservar
ou adquirir mais capital específico deste campo”. (Jourdain e Naulin, 2017, p. 146). Logo
o capital em disputa no campo escolar é o conhecimento que, de forma acumulada
resultará no diploma (capital cultural institucionalizado).
No campo escolar, os agentes que já possuem um capital cultural incorporado
herdado da família, terão maiores possibilidades de manutenção e ampliação do capital
cultural em relação aos agentes que, dentro desse mesmo campo, não possuem o capital
reconhecido e exigido pelo campo escolar. A tendência é que aqueles que tenham
condições vantajosas avancem para outras etapas educacionais enquanto os desprovidos
desistam durante o percurso.
A apropriação das diferentes formas de capital, dentro de um determinado campo,
resulta na definição da posição objetiva dos agentes na hierarquia social, o que
comumente se define como classe social. Para Bourdieu, o habitus de classe, é que define
a estrutura. Nesse aspecto há uma diferenciação da concepção materialista, considerando
que “o poder e a dominância são derivados não apenas da posse de recursos materiais,
mas também da posse de recursos culturais e sociais. (...) Todo indivíduo tem um portfólio
de capital” (Grenfell, 2018, p. 122-121). Logo a posição ocupada pelo agente pautada no
capital cultural é resultante de posses e atributos individuais, não constituindo um atributo
de classe.
Uma vez compreendido que: no campo social rugoso (território) as oportunidades
ou disposições das formas de capital não são iguais para todos; e que os agentes
(professores e alunos) que detém maior número de capitais ocupam posições vantajosas
que lhes possibilitam avançar mais na disputa, acumulando capital e gerando habitus de
classe que o diferencia dos demais jogadores na hierarquia dentro do campo, é possível
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caracterizar diferentes territórios e posições dos estudantes que compõem o grupo de
discentes do município de Almadina.
A partir da apropriação de informações referentes ao volume de capital que
caracteriza as estruturas sociais objetivas (territórios), podemos posicionar os agentes
quanto às disposições subjetivas para a aquisição de capital cultural e consequentemente
a forma particular de construção da representação social ou categorias de percepção das
abordagens sociológicas no contexto literário.
Território Residência de Almadina
A casa é um bem material (objetivado) evidente e notório a todos os agentes
internos e externos ao seu espaço habitado. É resultado do investimento de capital
econômico materializado e transformado em patrimônio durável e transmissível que
expressa, sob a aparência arquitetônica, as condições de existência e estruturas das quais
os agentes (alunos) são originários.
Segundo Bourdieu (2017, p. 75):

O interior de cada moradia exprime, em sua linguagem o estado presente e até mesmo,
passado daqueles que o ocupam, revelando a segurança sem ostentação da riqueza
herdada, a arrogância espalhafatosa dos novos ricos, a miséria dourada dos “primos
pobres” que pretendem viver acima de seus recursos.

As relações sociais subjetivas materializada nas residências e nas relações com
seus moradores são incorporadas de forma relacional e durável com o mundo e com os
outros. Segundo Bourdieu, no livro A distinção: crítica social do julgamento, as escolhas
cotidianas em uma residência como o mobiliário, leitura de um livro, vestuário ou
cardápio são reveladoras das disposições profundas e antigas.
Entendemos que essas relações que se estabelecem entre o capital econômico,
cultural e social e a disposição para a ampliação ou manutenção desse capital, constitui
elemento de disposição para a formação do habitus de classe que recairá no
reconhecimento de sentido valorativo sob o efeito de Illusio (Bourdieu, 2007), enquanto
disposição de lutas no mundo social.
As localizações de moradias, no espaço social (território) almadinense,
apresentam conotações de diferentes categorias de análises, para as quais Pierre Bourdieu
usaria o termo análysis situs de uma topologia social.
Conforme versa Pierre Bourdieu:
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Sendo o espaço físico definido, segundo Strawson, pela exterioridade recíproca das
posições (outra maneira de nomear "a ordem das coexistências”, a que se referia Leibniz),
o espaço social (território) é definido pela exclusão mútua, ou pela distinção, das posições
que o constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais (definidas
como posições na estrutura de distribuição das diferentes espécies de capital). Os agentes
sociais (estudantes), bem como as coisas por eles apropriadas (inclusive conhecimento),
logo constituídas como propriedades, encontram-se situados em um lugar do espaço
social, lugar distinto e distintivo que pode ser caracterizado pela posição relativa que
ocupa em relação a outros lugares (territórios) (...) e pela distância que o separa deles.
(Bourdieu 2001, p. 164).

Como todo espaço social, assentado em determinado território, tem uma
historicidade da sua constituição, vale ressaltar que o espaço urbano de Almadina passou
por um processo de planejamento urbanístico da década de 1930 a 1960, sendo a primeira
cidade planejada do Estado da Bahia, com ruas bem definidas, retilíneas, largas avenidas
e espaçamento padronizado das calçadas, segundo padrão de planejamento urbano da
época (conforme imagem abaixo), mas com um modelo arquitetônico peculiar ao espaço
social de produção econômica local, inspirado nas avenidas de morada de trabalhadores
das fazendas de cacau, construídas em “meia parede”, onde a parede lateral direita da
edificação de uma casa era também a mesma parede lateral esquerda da casa ao lado.

Imagem 01: Vias urbanas de Almadina

Fonte: IBGE cidades
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O sítio urbano (território citadino) do município de Almadina possui
aproximadamente 5 mil habitantes, por isso não dispõe de plano diretor urbano e
consequentemente não está dividido, oficialmente, em bairros. Mas para fins de estudos
e com base nas denominações diferenciais de localidades usadas pela população local,
optamos por usá-las em referência aos diferentes territórios da cidade: Centro ou
“praça”, Rua Nova, Massaranduba e Liberdade. Em referência aos moradores de
fazendas usamos a denominação Zona Rural.
O Centro ou “Praça” corresponde ao núcleo inicial do processo de formação do
sítio urbano. Onde estão situadas as repartições públicas administrativas municipais e as
casas comerciais com maior capacidade de oferta de produtos diversos. A Rua Nova é a
parte da cidade que agrupa um certo número de ruas em localização mais distante das
repartições públicas municipais e do núcleo urbano original, cujas edificações
habitacionais, construídas no final da década de 1950 era descontínua, em sua imensa
maioria de taipa e cobertas de palha, onde comportava uma parcela da sociedade local
desprovida das diversas formas de capital (cultural, econômico e social). O fato de ter
surgido depois do processo de formação do núcleo urbano original, foi que motivou a
denominação de “Rua Nova”1.
O Massaranduba é um bairro formado, em partes, por um conjunto de casas
construídas por programas de habitação popular (inicial) e outra parte formado por casas
de padrão arquitetônico mais sofisticado. O Liberdade2 resulta da ocupação desordenada
no início do século XXI, após invasões ocorridas nas casas inacabadas do Massaranduba
e a restituição de posse ao poder público promovido com forte repressão e coerção por
parte da polícia. É um dos espaços urbanos do município com maior vulnerabilidade.
Uma parcela da população expulsa se instalou nas proximidades do Lixão local,
se dedicando ao cultivo de hortaliças e na criação extensiva de suínos, alimentados pelos
restos orgânicos contidos no lixo despejado pelo carro da coleta municipal. No entorno
dessas hortas e “chiqueiros” surgiram as primeiras residências feitas de taipá coberta de
palhas, lonas ou outros materiais impermeáveis. Essas residências, a princípio serviam
para guardar ferramentas e para o preparo da alimentação durante os dias que os primeiros

Termo, até certo ponto, pejorativo usado pelos moradores da “Praça”, (denominação genérica dada ao
conjunto de ruas mais antigas da cidade, próximas aos órgãos de gestão pública administrativa) para se
referir à essa parte periférica.
1

2

O intenso processo de êxodo rural resultante da crise do cacau, provocada pela vassoura de bruxa desde
1991, gerou pressão social com elevado déficit habitacional no espaço urbano.
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ocupantes passavam trabalhando nas hortas. Posteriormente outras famílias, sem
residência e com a conivência do poder público municipal, passaram a ocupar terrenos
nesse território e construir suas precárias habitações. Hoje constitui o Bairro da Horta
também denominado, pejorativamente, de Lixão. Esse é um território que mescla a
aglomeração típica de áreas urbanas com a rusticidade, falta de pavimentação, falta de
água potável e esgotamento sanitário das áreas rurais mais precárias.
Os processos de universalização de matrículas e acesso às escolas públicas
municipais e estaduais ocorridos nas duas últimas décadas não foram suficientes para
democratização de participação em números proporcionais nas diversas modalidades e
níveis de ensino, sendo ainda relativamente inferior o número de jovens concluintes do
ensino médio provenientes da Rua Nova, Massaranduba, Liberdade e Bairro da Horta.

(...) embora variáveis individuais contribuam de forma significativa para a explicação do
desempenho escolar, variáveis ecológicas, como o tipo de área de ponderação (periferia,
de classe média ou de elite) e a proporção de migrantes recentes na área de residência,
também são importantes para explicar a probabilidade de conclusão do ensino médio.
(Bittar, 2015, p. 48).

A condição de residência é implicativo para a diferenciação dos gastos
orçamentários com despesas importantes e com despesas periódicas e isso tem reflexos
no comprometimento do montante de capital econômico destinado à aquisição de capital
cultural objetivado, a compra de livros, por exemplo.
Mesmo compreendendo que o habitus é, simultaneamente, um princípio gerador
de práticas objetivamente classificáveis e um sistema de classificação dessas práticas, um
meio de diferenciação e apreciação dessas práticas e desses produtos (o gosto) (Abreu,
2015), entendemos que o aluguel exerce efeito de privação, aprofundando a diferenciação
do gosto de luxo (classe dominante) e gosto de necessidades (classes populares)
comprometendo parte do orçamento que poderia ser destinado à aquisição de capital
cultural.
As coincidências que ocorrem em posições extremas do espaço social são interpretadas
como “luxo eletivo” por uns, e como “efeitos de privação”, por outros. (...) As estruturas
de consumo são constituídas diferentemente: na classe dominante os principais itens são
a alimentação, a cultura e as despesas de apresentação e de representação, assumindo
formas relacionadas com as distintas formas de capital que os grupos que a compõem,
possuem (Abreu, 2015, p. 850).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
39 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

Parte dos nossos estudantes são residentes de propriedades rurais, onde ocorrem
migrações constantes envolvendo trabalhadores com contratos periódicos para prestar
serviços em fazendas enquanto mão de obra rural temporária nesse município. Desses
territórios partem estudantes que chegam a percorrer até 60 km diários entre a área
residencial (na região do Ouro) e o espaço urbano onde estão situadas as escolas.
Nos territórios rurais encontram-se ainda estudantes em área de assentamentos da
reforma agrária com características culturais, econômicas, ambientais, sociais e
educacionais típicas desse território específico. Portanto, como pode ser observado,
embora o município de Almadina tenha suas especificidades homogêneas, também se
constitui de múltiplas territorialidades com grandes diversidades naturais e culturais.

4. MARCOS TEÓRICOS, CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS.
Baseando-se no Documento Curricular Referencial da Bahia para educação
Infantil e Ensino Fundamental, que reafirma e reconhece a existência de uma complexa
singularidade e pluralidade em todo o estado da Bahia, consciente que deve trabalhar em
cima desses desafios socioeducacionais, de acordo com a complexa realidade
socioeconômica, geopolítica, cultural e às demandas dos espaços escolares advindas
destes. Desta forma propõe aos municípios e suas comunidades a reflexão sobre as
concepções de currículo “como uma tradição inventada socioeducacional, que se
configura nas ações de conceber /selecionar, produzir /organizar, institucionalizar,
implementar/dinamizar saberes e atividades, visando mediar processos formativos.”
Essa formação será configurada pela construção de qualificações constituídas em
relação com os saberes escolhidos como formativos.
O currículo enquanto construção socioeducacional e articulada com outros
processos e procedimentos pedagógicos-educacionais o currículo atualiza-se, de forma
ideológica que parte para uma formação ética, política, estética, e cultural, nem sempre
explícita, nem sempre coerente, nem sempre absoluta, nem sempre sólido.
O currículo aqui se apresenta como um produto de relações que interage
dinamicamente com o saber, atribuindo poderes. Com perspectivas éticas e políticas
ampliando as escolhas de valores de acordo com a realidade de cada escola, onde será
revelado as construções e orientações dessas unidades escolares, com as fundamentações
das ações.
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Este documento deve prevê na sua constituição abertura e flexibilidade, para que
profissionais da educação, inclusive os educadores, sintam-se livres para contribuir com
suas experiências “curriculares, pertinentes e relevantes”, desde já seja estabelecidos
critérios para essas contribuições que terão respaldos em “pedagogias ativas e de
possibilidades emancipacionistas” que venha a servir para os Projetos Políticos
Pedagógicos (PPP) bem como as ação pedagógicas previstas como, reuniões,
planejamentos e estudos.
Assumir uma política de currículo é se comprometer com a qualificação da
formação para o exercício da cidadania, para que as definições de saberes contribua na
formação integral dos estudantes, tendo competências gerais especificadas no DCRB
onde em interação com os saberes sobrepõe o conhecimento, pensamento, cientifico ,
crítico e criativo, repertorio cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de
vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação,
responsabilidade e cidadania.

Competências Gerais
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
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escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros
e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
A competências são os saberes em uso, ou seja, tudo aquilo que faz parte do
cotidiano dos estudantes que leva ou levou para uma aprendizagem, são as experiências
com a vida, respaldado em valores como atitudes, que gera reflexões críticas numa
perspectiva de formação para a vida, onde seja possível a resolução de problemas reais
da vida e do mundo do trabalho.
A formação concedida pela escola deve ser de forma concreta, rompendo os
abstracionismos, com as fragmentações disciplinares e conteudistas, que distancia os
estudantes da sua realidade e seus problemas da vida.
Proporcionar um currículo fundamentado na realidade socioeconômica e cultural
dos estudantes almadinense, não será tarefa fácil, levando em conta a distância social em
que se encontra esse público alvo, em consideração ao tamanho populacional e territorial
de Almadina, nem se imaginava a dimensão e o abismo que os separa. Recebemos
crianças de várias realidades, desde aquelas que chegam à escola sem a janta da noite
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anterior até o café da manhã, e outras que chegam à escola de carro, com seus lanches
variados e que ignoram o lanche oferecido pela escola. Elaborar uma proposta curricular
e não se atentar para o fato que este deve proporcionar a inclusão e o acolhimento a uma
classe menos favorecida socialmente que também são dados o direito à educação, e a
qualidade de vida.
Falar de Competências interligadas a habilidades e objetos de conhecimento e
garantir que estes estudantes ao chegarem na escola encontre a garantia de uma formação
que corresponda com suas expectativas de vida, uma formação que lhe servirá para
resolver situações problemas na vida, no seu convívio com a comunidade e a família.
Uma formação que favoreça a formação do indivíduo como o todo, integralmente em suas
dimensões sociotécnica, científica, tecnológica, ética, política, estética, cultural
emocional, e espiritual.
Aqui as Competências serão divididas em dois modos, as Competências
Específicas que articulam-se diretamente e aos às habilidades e aos “objetos” de
conhecimento dos componentes curriculares que por sua vez devem dialogar
constantemente com as Competências gerais, tendo como base um objeto de estudo.
“Como referência curricular, o DCRB para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental conclama instituições educacionais e seus educadores a tomá-lo como um
conjunto de proposições fundamentadas e justificadas a serem pensadas com autonomia
pedagógica, responsabilidade socioeducacional, atitude formacional criativa e
protagonismo institucional, tanto da perspectiva operacional como da vontade de
qualificação da formação para e na Educação Básica do nosso Estado. O coletivo de
educadores, mentor do Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, formado por técnicos e gestores educacionais, professores
da Educação Básica, pesquisadores universitários e membros de instituições parceiras,
entendeu, desde as ações inaugurais desse Referencial, que se vislumbrava diante de nós,
educadores, a oportunidade ímpar de fazermos história educacional por meio de uma
Política de Currículo, acima de tudo pensada e implementada como construção
propositiva, solidária e democrática, que percebe no cotidiano da escola possibilidades
fecundas para processos decisórios, implicando em Currículos.”
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5.

MARCOS

LEGAIS

QUE

EMBASAM

O

CURRÍCULO

REFERENCIAL DO MUNICÍPIO DE ALMADINA

O direito à educação para todos é uma conquista muito recente na história de
emancipação política no país. A negação desse direito essencial remonta aos anos da
colonização portuguesa, alicerçada pelo patriarcado e escravismo dos povos indígenas,
dos africanos e mestiços. Essa herança deixou marcas profundas na constituição política,
econômica e social da nação, uma herança que ainda convive com resquícios dos
princípios escravistas, racistas e machistas associados a outras violações de direitos
expressas na misoginia e homofobia, contrariando as prerrogativas do Estado
Democrático de Direitos.
A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 205 que “a educação é direito
de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Para que isso aconteça são identificados
em seu Art. 206, nove princípios básicos, que se fazem necessário ser garantidos:

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino;
IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos
das redes públicas;
VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - Garantia de padrão de qualidade.
VIII - Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública,
nos termos de lei federal.
IX - Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

É, portanto, uma Constituição social e democrática que busca a igualdade entre o
seu povo e que gerou inúmeros debates. Em meio às discussões sobre as políticas públicas
educacionais democráticas emergentes em nossa nação, os documentos posteriores
buscaram definir, a partir da análise do contexto sócio-histórico de seu povo, os avanços
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e desafios que resultariam na promoção de uma educação de qualidade social para todos.
Assim surgiu em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, que ampliou os
direitos já estabelecidos na CF/88 e possibilitou ainda, um notável avanço em matéria de
direito social à educação.
Em seu Art. 3º, a LDB 9.394/96 apresenta uma ampliação dos princípios norteadores
a esta educação social em relação à constituição nacional:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Nesta caminhada, contemplamos alguns avanços na legislação vigente e também,
muitos desafios para a promoção de uma educação de qualidade para todos.
A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação
(PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de
2014 a 2024. Em 2015, o município de Almadina aprovou a Lei nº 456, sobre o Plano
Municipal de Educação (PME). Tal PME no seu artigo 2º, apresenta como diretrizes:
I – Erradicação do analfabetismo;
II – Universalização do atendimento escolar;
III – Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV – Melhoria da qualidade da educação;
V – Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos
em que se fundamenta a sociedade;
VI – Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
45 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

VIII – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX – Valorização dos(as) profissionais da educação;
X – Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental” (PME, 2015).

Além da garantia do direito à educação, a Constituição de 1988, no artigo 210,
apresenta indicações quanto à elaboração dos currículos dos sistemas, redes e escolas, e
fixa “conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação
básica com respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL,
1988).
Com base na Carta Magna, a LDBEN, no inciso IV do artigo 9º, afirma que cabe
à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
competências e diretrizes para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino
Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar
formação básica comum (BRASIL, 1996).
Assim, por meio da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, o Conselho Nacional
de Educação define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(DCN), que visam:
(...) estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental
e o Ensino Médio, bem como para as modalidades com que podem se apresentar, a partir
das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipal, por suas competências
próprias e complementares, formularão as suas orientações assegurando a integração
curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente para
compor um todo orgânico. (BRASIL, 2010).

Essas diretrizes são consolidadas por meio da Resolução nº 7, de 14 de dezembro
de 2010, do Conselho Nacional de Educação que “Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos”, conforme versa os artigos a seguir:

Art. 1º A presente Resolução fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos a serem observadas na organização curricular dos sistemas
de ensino e de suas unidades escolares.
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos
articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
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(Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução NE/CEB nº 4/2010) e reúnem princípios,
fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, para
orientar as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das
orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas.
Parágrafo único. Estas Diretrizes Curriculares Nacionais aplicam-se a todas as
modalidades do Ensino Fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, bem como à Educação do Campo, à Educação Escolar Indígena e à Educação
Escolar Quilombola. [...]
Art. 9º O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, como
constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento,
permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com
os Conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as
identidades dos estudantes.

Essas premissas legais foram consideradas nas Metas 2, 3 e 7 do PNE, Lei nº
13.005/14 (BRASIL, 2014), no que se refere aos currículos das etapas e modalidades da
Educação Básica, quando orienta a União, Estados, Distrito Federal e Municípios na
elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como na estratégia
15.6 da meta 15 do PNE e deve ser considerada na (re)elaboração curricular dos cursos
de licenciatura de todo o país.
No Plano Estadual de Educação da Bahia (PEE), Lei nº 13.559, de 11 de maio de
2016, a BNCC também está prevista na meta 7, estratégia 7.6, conforme apresentada a
seguir:

Estabelecer e implantar, até o segundo ano de vigência deste PEE-BA, mediante
pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a Educação Básica e a base
nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos estudantes para cada ano do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local (BAHIA, 2016).

Em dezembro de 2017, é homologada a BNCC das etapas da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, a qual é definida como

Documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de
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aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano
Nacional de Educação – PNE. (BRASIL, 2017).

Logo após foi homologada a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017
que “Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser
respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica” com o objetivo de alicerçar e subsidiar a construção dos currículos/
propostas pedagógicas, conforme artigos a seguir:

Art. 1º A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no
âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de
ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes
escolares. Parágrafo Único. No exercício de sua autonomia, prevista nos artigos 12, 13 e
23 da LDB, no processo de construção de suas propostas pedagógicas, atendidos todos os
direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições escolares, redes
de escolas e seus respectivos sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e
propostas de progressão que julgarem necessários.

Nesse sentido, a Bahia teve o compromisso de apresentar um Referencial
Curricular que considerasse o contexto sócio histórico e as múltiplas identidades culturais
das comunidades, na perspectiva de valorizar os conhecimentos tradicionais do seu povo,
incentivar e potencializar as produções de conhecimentos elaboradas pelas unidades
escolares de todos os Territórios de Identidade do Estado, para garantir o direito de
aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes, transformando realidades e fazendo
valer a justiça social com mais igualdade de oportunidades.
A Resolução CEE 137/2019, fixa normas complementares para a implementação
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, nas redes de ensino e nas instituições
integrantes dos sistemas de ensino, na Educação Básica do Estado da Bahia.
A BNCC é referência obrigatória para os sistemas e redes de ensino, bem como
para as instituições escolares públicas e privadas da Educação Básica, na construção ou
revisão dos seus currículos, visto que é o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais no âmbito deste nível de ensino e orienta sua implementação
pelos sistemas e redes de ensino e, deve fundamentar a concepção, formulação,
implementação, avaliação e revisão dos currículos.
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Este documento estabelece ainda que as propostas pedagógicas das instituições
escolares do Ensino Fundamental devem explicitar a integração entre as duas fases do
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais –, visando assegurar aos estudantes
um percurso contínuo de aprendizagens. Busca ainda enfatizar a parte diversificada do
currículo, na qual constitui como dimensão que enriquece e contempla a base nacional
comum, prevendo o estudo de aspectos regionais e locais representativos da sociedade,
da cultura, da economia e das identidades territoriais.
Por fim, para a implementação da BNCC relativa à Educação Básica, nas etapas
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, foi estabelecido que fica referendado o
Parecer CEE nº 196/2019 que aprovou o Documento Curricular Referencial da Bahia –
DCRB, contendo as proposições que indicam às redes e instituições escolares, o
ordenamento curricular para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental e que agora
compõem os marcos legais para o nosso Documento Curricular Referencial Municipal de
Almadina – DCRMA.
Nesse entendimento, os marcos legais ora apresentados por si só não repercutem
em garantias de direitos, o compromisso pelo seu cumprimento perpassa pelo
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas educacionais e pelo
controle social em se fazer cumprir. Para tanto, os marcos legais devem ser considerados
na (re)elaboração coletiva dos Projetos Políticos – Pedagógicos (PPP) das escolas
públicas e privadas do Estado da Bahia.

6. MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL
A Constituição brasileira regulariza uma lei que dita as modalidades de ensino
(privado ou público) dentro do território nacional: é a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB 9394/96).
Para atender toda a demanda que a população brasileira requer e garantir o acesso
ao ensino de qualidade a todos, a LDB determina tipos de modalidade de ensino.
Inicialmente, a educação escolar é dividida em dois níveis, segundo a LDB, em
seu artigo 21: Educação Básica e Educação Superior.
A Educação Básica apresenta três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio. E ainda temos as fases da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, conforme a DCN de Educação Básica, também em seu artigo 21. A
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Educação Infantil compreende a creche e a pré-escola, já o Ensino Fundamental, os
anos iniciais e os anos finais. O Ensino Superior se dividiu em cursos e programas:
cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e de extensão.

6.1. Educação Escolar Indígena
De acordo com o texto a Educação Escolar Indígena é uma modalidade com
práticas pedagógicas específicas calçadas em alguns princípios que são eleitas nas escolas
indígenas como princípios que normatiza a educação escolar indígena dentro dessa
questão diferenciada.
Apresentando como princípio da especificidade da interculturalidade, no
bilinguismo, do multilinguismo, a diferença e a valorização das

culturas indígenas.

Dessa forma uma escola indígena que possui um público indígena, tanto do corpo docente
como discente, certamente utiliza como modelo as orientações que tem como princípio
as categorias acima elencadas.
Entretanto além dos princípios, são apresentados os objetivos que norteiam a
escola indígena: valorização das culturas dos povos indígenas; afirmação e manutenção
de sua diversidade étnica; fortalecimento das práticas socioculturais da língua materna de
cada comunidade indígena; formulação e manutenção de programa de formação e
manutenção de programa de formação de pessoal especializado destinado nas
comunidades indígenas; desenvolvimento de currículo e programas específicos, inserindo
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; elaboração e publicação
sistemática de materiais didáticos específicos diferenciados; afirmação da identidade
étnica e consideração dos projetos societários definido de forma autônoma por cada povo
indígena.
Portanto se faz necessário entender que esses princípios e objetivos estão
diretamente ligados. Sob esse ponto de vista, a escola indígena deve ser embasada nesses
princípios, sobretudo da especificidade e da interculturalidade, levando em consideração
os objetivos apresentados.
Os princípios têm certa ligação com os objetivos e acabam sendo vistos num perfil
de pluralidade como sendo símbolo de representatividade das escolas indígenas tornandoa específica e exclusiva.
Além da escola indígena, o processo de educação indígena está relacionado a esses
princípios e objetivos que estão justamente dentro de uma orientação a partir de questões
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culturais do povo, da cosmovisão daquele povo, pensar no seu próprio currículo
diferenciado que perpassa pela questão do letramento.
A educação indígena antecipa a educação escolar indígena por meio dos
ensinamentos que são passados para seus aprendizes indígenas, antes ou até mesmo em
processo de escolarização precedendo a escolarização, ou seja, a educação indígena tem
sua relevância para os povos indígenas, porque é nesse contexto onde o discente aprende
mediante os ensinamentos da sua comunidade. Aprendem sobre a questão societária,
modos de viver e de sobreviver, sobre as lutas. Enfim todo ensinamento que é passado de
geração para geração, sendo considerado na verdade pelos povos indígenas educação
indígena.
As escolas indígenas são reconhecidas a partir da sua localização em terras
indígenas, a condição de escola com normas próprias, diretrizes curriculares específicas
pautadas no ensino cultural, bilingue e multilíngue, desfrutando de prerrogativas especiais
para organização de atividades escolares, respeitando o fluxo das atividades econômicas,
sociais, culturais, religiosas e a especificidade de cada comunidade, ou seja, as escolas
indígenas possuem seu regime próprio e está baseada em uma série de normativas
construída junto ao Estado brasileiro, mediante a discussão do próprio indígena, a partir
do controle social e do movimento que tem regido, passando reconhecer como funciona
a escola indígena.
Segundo a Constituição Federal de 1988, os povos indígenas podem ter alguns
pressupostos que legitimaram o processo de educação escolar indígena nas aldeias. Na
LDB existem capítulos que legislam em favor da educação escolar indígena que é um
marco muito importante da legislação brasileira: as Diretrizes para a Política Nacional da
Educação Escolar Indígena de 14 de setembro 1999 pelo parecer nº 14/99 que fora
aprovada determinando a estrutura e funcionamento da escola indígena, dando autonomia
aos povos indígenas terem suas escolas dentro das suas necessidades e projetos de vida.
Além de leis que criou a carreira do indígena 12.046/2011, no grupo ocupacional de
educação no quadro do magistério público do Estado da Bahia, ofertando concurso
público na Bahia para os povos indígenas.
A Educação Escolar Indígena objetiva segundo os seguintes fundamentos:
•

Estabelecer, implementar, acompanhar, avaliar diretrizes curriculares do ensino
intercultural e bilíngue;

•

Elaborar produzir e disseminar informações e materiais didáticos e de orientações
técnico pedagógico para Educação Escolar Indígena;
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•

Promover a formação de professores indígenas, em articulação com entidades e
instituições afins.

A participação do professor indígena na educação escolar, garante a especificidade e
outros fatores preponderantes no que diz respeito à qualidade de ensino e a participação
da gestão escolar, de práticas pedagógicas baseadas em currículos e calendários que
venham atender os interesses da comunidade.
Compreende-se em reconhecer sua organização social, língua, crenças e
tradições. Os povos indígenas devem ter uma educação diferenciada, intercultural
e de qualidade, pois estão assegurados na Constituição Federal de 1988. O povo
indígena tem suas especificidades e, portanto, o professor deve ser um amplo
conhecedor e íntimo da mesma, valorizando sua cultura e tradições e costumes. É
importante manter suas memórias históricas, e valorização de suas identidade s,
isso lhes permitirá informações técnicas e cientificas. Nesse sentido, a educação
escolar é vista como um apoio na redução da desigualdade social, na construção
dos direitos e conquistas e também na promoção entre diferentes agentes sociais,
garantindo o acesso aos códigos escolares não indígenas.
Essa modalidade ocorre em unidades educacionais inscritas em terras indígenas e
suas culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em
respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação
específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base
nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na
estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida a sua condição
de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprios, com ensino intercultural
e bilíngue, visando à valorização plena das culturas dos povos indígenas e à
afirmação e manutenção de sua diversidade étnica.

6.2. Educação Especial
Engloba toda deficiência física e intelectual, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino
regular

e

no

atendimento

educacional

especializado,

complementar

à

escolarização. O artigo 7º da Convenção da ONU estabeleceu o compromisso com
a adoção de medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno
exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de
oportunidade com as demais. Portanto, vai muito além de uma obrigatoriedade,
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mas um compromisso e amor, possibilitando não apenas a igualdade, mas a
equidade. É de suma importância oferecer salas especializadas com recursos
multifuncionais em escolas ou em centros de readaptações, para que assim o acesso
seja efetivo ao ensino regular. Deve constar um Sistema de Braille, libras, dentre
outros. Isso chama-se inclusão.
A Educação Especial tem seu conceito disposto no artigo 58 da LDB – que a
define como sendo a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Sua caracterização é
encontrada nos artigos 59 e 60, bem como nas inúmeras legislações que foram
necessárias para que o processo de inclusão pudesse acontecer. Essa modalidade já
foi alvo de um artigo especial já publicado.
Em síntese, o sistema de ensino deve matricular os estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes
comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE),
complementar ou suplementar à escolarização, ofertado em salas de recursos
multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.
A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar, de natureza
complexa, oferecida às pessoas com necessidades educacionais especiais em todos os
níveis e demais modalidades que estruturam a oferta educacional no Estado brasileiro. Os
saberes advindos dessa modalidade de ensino possibilitam a compreensão do direito de
todos à educação e à concretização dos paradigmas educacionais inclusivos na
contemporaneidade.
Desde a Constituição de 1988 (inciso III do artigo 208), a Educação Especial está
garantida como dever do Estado e sua realização deve ser assegurada preferencialmente
na rede regular de ensino e por meio do atendimento educacional especializado.
Atualmente, esta é uma questão contemplada nos normativos que regem a educação
nacional, expressa em legislação, incorporada e naturalizada na e pela sociedade, a fim
de assegurar o processo educativo das pessoas com deficiências, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
A trajetória do atendimento aos estudantes com necessidades educacionais
especiais é marcada pela luta em busca da garantia do direito de todos estarem na escola.
Esse direito fortalecido pelo paradigma da inclusão, na atualidade, deverá extrapolar a
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demanda do acesso, na direção das demandas relacionadas ao fluxo desses estudantes no
ambiente escolar, garantindo-lhes condições reais, complementares ou suplementares ao
currículo para o desenvolvimento pessoal e para as aprendizagens equivalentes aos
demais estudantes. Deste modo, a Educação Especial não pode mais ser entendida como
substitutiva ao ensino comum dos níveis e modalidades de ensino, mas perpassá-los de
modo transversal.
O alinhamento da política de educação inclusiva dos sistemas de ensino dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal, orientado pelo Ministério da Educação,
fundamentam-se

em

três

eixos

estratégicos:

institucionalização, financiamento

(adaptações do espaço físico, materiais, mobiliário, equipamentos e sistemas de
comunicação alternativos) e orientações das práticas pedagógicas inclusivas. Como
organizador do terceiro eixo tem-se o currículo escolar, compreendido como instrumento
essencial para a escola orientar-se na implementação e bom desempenho dos
aprendizados inclusivos. O currículo, nessa lógica, deve apontar caminhos para a
atenção à diversidade da comunidade escolar.
Cabe a nós, envolvidos na educação perceber que a escola não pode ficar à
margem desses acontecimentos e mudanças e nem do processo que forma os alunos, onde
destaca (MANTOAN, 2003, p. 67) que:

Inclusão não prevê a utilização de práticas e ensino escolar específicos para esta ou aquela
deficiência e ou dificuldade de aprender, os alunos aprendem no seu limite e se o ensino
for de fato de boa qualidade o professor levará em conta esses limites e explorará
convenientemente as possibilidades de cada um.

As escolas precisam estar preparadas para receber esses alunos. Não receber esses
alunos de qualquer maneira, por ser uma exigência legal, tem que ser observado se a
escola está apta para recebê-los, se o professor foi preparado, se existem outros
profissionais, pois é uma modalidade da educação desafiadora e que depende de todos os
envolvidos, precisa ser fortalecida no ambiente para receber essa criança e no
planejamento dos serviços, desde o pedagógico até sua acessibilidade.

6.3. Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosos.
A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) constitui uma
modalidade de ensino na Educação Básica inserida nas políticas públicas nacionais e
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visa assegurar aos jovens, adultos e idosos oportunidades educacionais apropriadas,
observando seus interesses, suas condições de vida e de trabalho, evidenciando seus
saberes e experiências, contemplando principalmente aqueles que não tiveram
oportunidade de estudo, no ensino fundamental e médio, na idade certa. As diretrizes
dessa modalidade de ensino são estabelecidas através do art. 37, da LDBEN – Lei nº
9.394/96, em concomitância com o art. 205 da Constituição Federal, de 1988 e aduz ao
§ 1º do referido artigo.
A EPJAI surgiu logo após a Educação Jesuítica, que era apenas para formação
indígena e catequista da Igreja Católica. Foi só a partir dos anos 40 do século passado,
que passou a se formar e ser tratada como um “sistema diferenciado e significativo” para
a educação brasileira. E desde aquela época, vem se mostrando como sistema apto a
melhorar dia-a-dia.
Sua política educacional não nasceu apenas no gabinete, foi a defasagem
educacional e a implantação das indústrias no Brasil, na política de Getúlio Vargas junto
com a própria população brasileira, que causou a implantação de políticas públicas para
a EPJAI, alicerçada em princípios e valores definidos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em consonância com a
identidade dos alunos e suas práticas sociais, seus saberes e experiências.
Essa é uma das modalidades mais conhecidas na educação brasileira. Sua
origem advém da necessidade de escolarização de pessoas excluídas do processo,
mas ficou inicialmente conhecida como uma educação de segunda classe para as
pessoas adultas e em geral de classes populares. A necessidade de mão de obra
minimamente qualificada para atuar na indústria e a diminuição dos números
vergonhosos de analfabetismo foram os iniciadores do processo para que o Estado
oferecesse tal modalidade. Anteriormente conhecida como supletivo, a atual EPJAI
traz consigo a concepção de inclusão social e oferta para aqueles que não tiveram
oportunidades na idade própria. A EPJAI está disciplinada na LDB, em especial nos
artigos 37 e 38, e possui DCN própria para sua oferta.
Assim o currículo para a EPJAI não pode ser previamente definido, sistematizado
referencialmente como no ensino fundamental e médio; ele deve ser construído
coletivamente para que contemple as diversidades de gênero, de raça, de crença e valores.
Paulo Freire é uma referência para a EPJAI, pois ele apresenta essa educação
pensada de forma diferente, onde o indivíduo no processo de aprendizagem, tem uma
educação e alfabetização de maneira dialogicamente crítica.
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Com toda sua determinação, Paulo Freire deixou uma grande contribuição do que
foi conquistado, as suas ideias de uma prática educacional de igualdade, com sujeitos
críticos, é a que hoje vem sendo trabalhada na maioria das vezes na EPJAI.
Na década de 80, com o fim da ditadura militar e maior Liberdade da sociedade,
houve então uma abertura para que pudesse surgir novas contribuições para as questões
educacionais. A EPJAI passa por uma nova configuração e busca novas técnicas e
metodologias para trabalhar.
Na estrutura da Constituição de 1988, chamada de cidadã, surgiu o tema educação,
com interesse social e a partir daí se estabeleceu que a Educação Básica fosse oferecida
também através da EPJAI. Em 2008, a EPJAI, passou a fazer parte das Leis das Diretrizes
e Bases da Educação (LDB) e ficou reconhecida como de Direito Público.
A EPJAI teve outra grande conquista quando foi incluída no Fundo do
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, que havia substituído o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
– FUNDEF, pois ele ajudou muito nas questões básicas, como reservar recursos, mesmo
que eles ainda sejam menores que as outras modalidades.
A EPJAI, enquanto modalidade educacional que atende a educandos
trabalhadores, tem como finalidade e objetivos o compromisso com a formação humana
e com o acesso à cultura geral, de modo a que os educandos venham a participar política
e produtivamente das relações sociais, com comportamento ético e compromisso político,
através do desenvolvimento da autonomia intelectual e moral.
O conceito de Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas requer dos
professores formação específica para mediar, atender as necessidades do aluno no que diz
respeito à sua aprendizagem.
Para a concretização de uma prática administrativa e pedagógica verdadeiramente
voltada à formação humana, é necessário que o processo ensino-aprendizagem, na EPJAI
seja coerente com:
a) o seu papel na socialização dos sujeitos, agregando elementos e valores que os
levem à emancipação e à afirmação de sua identidade cultural;
b) o exercício de uma cidadania democrática, reflexo de um processo cognitivo,
crítico e emancipatório, com base em valores como respeito mútuo, solidariedade
e justiça;
c) os três eixos articuladores do trabalho pedagógico com jovens, adultos e idosos –
cultura, trabalho e tempo.
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A proposta curricular da EPJAI se alicerça em princípios e valores definidos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, em consonância com a identidade dos estudantes e suas
práticas sociais, com os conceitos escolares socialmente significativos, os quais são
relacionados com os conhecimentos adquiridos pelos estudantes na vida cidadã e no
mundo do trabalho e com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades,
competências, valores e posturas éticas e nas prerrogativas da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
Popularmente conhecido como EJA, os princípios dessa modalidade de
ensino, asseguram aos jovens e adultos, uma educação de qualidade norteada por um
currículo com base nas vivências adquiridas ao longo de suas vidas, sempre que, em
idade regular não tenha sido possível o ingresso ou continuidade na educação escolar,
garantindo uma educação de qualidade mediante as suas especificidades,
evidenciando e valorizando as competências(saberes) de cada indivíduo. Nos
projetos devem constar tema. As com práticas sociais considerando as pluralidades e
interdisciplinaridades dessa modalidade.

6.4. Educação de Campo
Estamos em um momento de vital importância para a educação, tempo de
reestruturação, aprimoramento e alinhamento do conhecimento com os saberes. O
conhecimento está gerando, em muitos profissionais, um entendimento de que é
necessária uma mudança radical de atitude para que a educação aconteça na prática.
A educação do campo é o resultado de diversas lutas dos movimentos sociais
populares do campo por justiça social. Historicamente, essas lutas rendem conquistas
importantes, a exemplo dos dispositivos constitucionais e marcos políticos e legais que
versam sobre o tema.
No âmbito nacional, houve as seguintes aprovações:
•

Resolução CNE / CEB nº 1/2002 que institui os Diretrizes operacionais
para a Educação Básica nas Escolas do Campo, um conjunto de princípios
e procedimentos para ser observado nos projetos das instituições que
integram os diversos sistemas de ensino;

•

O parecer CNE /CEB nº 1/2006 que recomenda a adoção da pedagogia da
alternância em escolas do campo.
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•

Em 2015 de acordo com a Resolução CEE nº 103/2015 se dar a oferta da
educação do Campo no Sistema Estadual de Ensino da Bahia no nível de
educação Básica, destinada a formação integral das populações do campo,
entendida como unidade de ensino situada na área rural ou aquelas
situações na área urbana, mais apropriada para atender a clientela do
campo.

O CONAE 2010 defende que questões ligadas a justiça Social ao trabalho e a
diversidade estejam presentes nas diversas instituições educativas em todas as
modalidades de Educação do campo, enfatiza: superar as discrepância e desigualdades
entre o urbano e o campo, garantir a oferta da educação do Campo no país levando em
consideração a diversidade e a desigualdade regionais garantir às escolas do Campo
padrões básicos de infraestruturas; Valorizar o meio, articulação com as demais
modalidades de ensino.
Com esse documento os princípios da Educação do campo são:
•

Compreensão do trabalho como princípio educativo e da cultura como
matriz do conhecimento;

•

Respeito à adversidade da população do campo em todos os seus aspectos,
projetos educativos com pedagogia condizentes com os anseios da
população do campo, que produza conhecimento e articulações de
experiências de vida dos estudantes;

•

Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação
para o atendimento às especificidades, considerando as condições
concretas da produção e reprodução social da vida ao campo.

É mais que necessário mudar a maneira de planejar, precisa-se de um currículo
que atenda às particularidades dos alunos do campo, que ainda hoje, presos às tradições,
é comum resistir ao que não se entende, muitas coisas mudaram, mas ainda falta muito
para que o ensino nas escolas da Educação do campo melhore e seja capaz de despertar
nos educandos a vontade de permanência no seu lugar a partir de um aprendizado mais
significativo.
Outros desafios que precisam ser encarados são: a implantação do ensino em
tempo integral nas escolas do Campo bem como compreender a modalidade de ensino
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dessa escola; analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos da educação do campo
e discutir metodologias de ensino para saberes do campo, esses são objetivos
indispensáveis. A Educação do Campo no Brasil ainda tem muito a desenvolver. A falta
de políticas educacionais voltadas para esse fim caracteriza é um outro elemento evidente
da desvalorização do homem do campo.
Quanto ao conceito de educação do campo, sabemos que essa, é uma modalidade
da educação que ocorre em espaços denominados rurais. Que diz respeito a todo espaço
educativo que se dá em espaços da floresta, agropecuária, das minas, e da agricultura
chegando também aos espaços pesqueiros, à população ribeirinha, caiçaras e extrativistas.
Destinadas às populações rurais nas diversas produções de vida e reproduções de
existências já citadas assim como serve também de denominação da Educação para as
comunidades quilombolas, indígenas e as residentes em assentamentos de reforma
agrária.
Na Educação do Campo, é preciso considerar a diversidade nos espaços rurais
contemplando o currículo escolar e suas características de acordo com o local e os saberes
ali presentes.
A professora Lucigleide Rosa dos Santos relata a sua experiência como professora
da Escola Maria Alexandrina, “Parece que nesse momento se instala a possibilidade de
recuperar o vínculo essencial entre formação humana e produção material de existência,
o qual poderia introduzir-se de modo intencional na escola, perpassando o currículo
escolar, o que significa dizer transgredir o mesmo, na direção de novas padrões de
relações sociais e escolares, dado pelo vínculo do compromisso político pela vida com as
lutas sociais, com enfrentamento das contradições, com envolvimento dos processos
formativos, enfim na recuperação do vínculo essencial-práxis. Contudo vivencia uma
caminhada em construção, que se encontra mergulhada em grandes desafios desde o
comprometimento com a terminalidade do conceito da educação do Campo até os
desafios práticos da materialização da mesma, dada a própria natureza instituinte da
escola;
A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as questões
inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplem sua
diversidade em todos os aspectos, tais como: sociais, culturais, políticos,
econômicos, de gênero, geração e etnia, resultando de muitas lutas provenientes dos
movimentos sociais do campo, destinadas à formação integral de cada indivíduo
pautada em suas realidades.
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A Constituição Federal de 1988, no artigo 6º preconiza: “são direitos sociais
a educação, saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança”. Portanto, implica
em currículo peculiar desde o calendário flexível, até o material pedagógico que
dialogue com seu meio contextualizado. Compreendendo como princípio educativo
e formativo, respeitando a diversidade da população em todos os aspectos. Para isso,
a formação continuada dos educadores é de fundamental importância no que diz
respeito ao atendimento às suas especificidades.
A educação para a população rural está prevista com adequações necessárias
às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para
três aspectos essenciais à organização da ação pedagógica: conteúdos curriculares e
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona
rural; organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas e, ainda, adequação à natureza do
trabalho na zona rural.
A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as questões
inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam sua
diversidade em todos os aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de
gênero, geração e etnia. Formas de organização e metodologias pertinentes à
realidade do campo devem ser acolhidas, como a pedagogia da terra, pela qual se
busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio da sustentabilidade, para
assegurar a preservação da vida das futuras gerações, e a pedagogia da alternância,
na qual o estudante participa,

concomitante e alternadamente, de dois

ambientes/situações de aprendizagem: o escolar e o laboral, supondo parceria
educativa, em que ambas as partes são corresponsáveis pelo aprendizado e pela
formação do estudante.

6.5. Educação Escolar Quilombola.
Essa modalidade é bem semelhante a Educação do Campo, no que se refere as
peculiaridades, porém da ênfase a questão étnico cultural. O movimento Quilombola,
luta por um sistema educacional condizendo com suas lutas contra o racismo, e sua
territorialidade ancestral, bem como o reconhecimento da história e da cultura afrobrasileira. As lutas e reivindicações são constantes para a valorização da identidade
dessa modalidade.
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Quanto à educação observa-se que um grande número de comunidades não possui
escolas quilombola, ou seja, escola situada no território quilombola. O que leva crianças,
jovens e adultos quilombolas a serem transportados para fora de suas comunidades de
origem. Observa-se que as unidades educacionais estão longe das residências, o acesso é
difícil, os meios de transportes são insuficientes e inadequados, e o currículo das escolas
localizadas fora da comunidade muitas vezes está longe da realidade histórica e cultural
destes estudantes.
Para compreensão da modalidade, torna-se fundamental o conhecimento de alguns
dos seus princípios, tais como: direito à igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade;
direito à educação pública gratuita e de qualidade; respeito e reconhecimento da história
e da cultura afro-brasileira como elementos estruturantes do processo civilizatório
nacional; valorização da diversidade étnico-racial; promoção do bem de todos sem
preconceito de origens, sexo, cor, credo, idade, e quaisquer outras formas de
discriminação.
Nesse sentido faz-se referência à necessidade de flexibilização na organização
curricular, no que diz respeito à articulação entre a Base Nacional Comum Curricular e a
parte diversificada, no sentido de garantir a relação entre o conhecimento escolar e os
saberes tradicionais, aqueles conhecimentos produzidos pelas comunidades quilombolas.
A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais
inscritas em suas terras e culturas, requerendo pedagogia própria em respeito à
especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu
quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e
os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na estruturação e no
funcionamento das escolas quilombolas, bem como nas demais, deve ser reconhecida
e valorizada a diversidade cultural.
A educação quilombola exige preparação apropriada e visão ampla para se
falar sobre movimento negro e de suas comunidades. Várias foram as lutas para que
a comunidade negra chegasse ao seu objetivo. Hoje já é obrigatório o ensino de
História e Cultura Afro-brasileira e africana no currículo escolar, mas a
discriminação e o preconceito ainda persistem nas nossas escolas. Precisamos ter
conhecimento dos vários princípios como igualdade e liberdade. Quando elaborado,
o currículo deixa a desejar quanto aos vários direitos dos estudantes conhecerem sua
história, e na verdade ele precisa garantir os verdadeiros valores.
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As diretrizes apontam caminhos para uma proposição à cerca da educação
quilombola, tendo por base a defesa das questões raciais, pois essa é uma questão
central do currículo e não somente em tema transversal, como também nas demandas
educacionais.

7. TEMAS INTEGRADORES DO REFERENCIAL CURRICULAR
DO MUNICÍPIO DE ALMADINA.

TEMAS
INTERCURRIC
ULARES
ESPECIFICIDA
DE DA REDE
Educação em
Direitos
Humanos

MARCO
REGULATÓRI
O

SABERES
CONHECIM
ENTO

SABER
FAZER
SABER
EM USO

SABER
SER
VALOR
ES

EXPECTAT
IVAS DE
APRENDIZ
AGEM

Em 2012,
através da
Resolução
CNE/CP nº1,
estabelece-se as
Diretrizes
Nacionais para
a Educação em
Direitos
Humanos, cujos
objetivos são:
“Formação para
a vida e para a
convivência, no
exercício
cotidiano dos
Direitos
Humanos como
forma de vida e
de organização
social, política,
econômica e
cultural nos
níveis regionais,
nacionais e
planetário”
(BRASIL,2012)

Formação
integral
do
cidadão com
compreensão
dos direitos
em
suas
perspectivas
individuais,
coletivas,
econômicas,
políticas
e
culturais.

Compreen
der que
vivemos
em um
mundo
multicultu
ral e que
devemos
respeitar
as
diferenças
existentes,
sejam elas
culturais,
religiosas,
políticas,
econômica
s, sociais e
compreen
der que os
direitos
humanos
se
estendem
a todos de
forma
igualitária.
Fortalecer
práticas
que gerem
ações de
respeito
aos
direitos
humanos

Desenvol
ver uma
consciênc
ia
cidadão
capaz de
compreen
der o
hibridism
o da
sociedade
na qual
se vive.
Promoçã
o de
reparação
de
qualquer
forma de
violação
dos
direitos
humanos.

O
desenvolvim
ento de
atitudes e
práticas
sociais de
valorização
da cultura
dos direitos
humanos em
todos os
meios
sociais.
Práticas
sociais e
individuais
que
promovam
ações de
proteção e
defesa dos
direitos
humanos.
Constatação
da
diversidade
cultural
global.
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EDUCAÇÃO
PARA A
DIVERSIDAD
E:
EDUCAÇÃO
DAS
RELAÇÕES
ÉTNICORACIAIS

A lei nº 10639
de 9 de janeiro
de 2003 altera a
a LDB 9394/96
estabelecendo
as diretrizes e
bases da
educação
nacional, para
incluir no
currículo oficial
da Rede de
Ensino a
obrigatoriedade
da temática
“História e
Cultura AfroBrasileira”.

Formação de
cidadãos com
consciência
plena dos
seus direitos e
deveres
respeitando a
si próprio e á
idiossincrasia
do outro(s).
Compreensão
e respeito às
diferenças
étnico-raciais
tão presentes
na sociedade
brasileira e
principalment
e na
sociedade
baiana e seu
pluralismo
cultural.

Reconhec
er e
valorizar
os
diferentes
grupos
étnicos e
sociais
que
formaram
a nossa
sociedade
e
construíra
m a nossa
tão
expressiva
sociedade
pluricultur
al.

Respeitar
a nossa
diversida
de
sociocult
ural
originada
nos
povos
que
construír
am esta
nação: os
africanos,
os
indígenas
, os
portugues
es,
asiáticos
dentre
outros
imigrante
s de
diferentes
culturas e
modos de
vida
como os
ciganos.
Assumir
posturas
com
valores e
práticas
que
combata
mo
preconcei
to, a
discrimin
ação, o
racismo,
o
sexismo,
a
xenofobi
a, o
preconcei
to às
diferentes
formas de
orientaçã
o sexual,
discrimin

Compreende
ra
importância
do respeito
às
característic
as do outro,
eliminando
qualquer
forma
discriminató
ria e
valorizar o
sujeito
sociocultura
lmente.
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ação às
necessida
des
físicas do
indivíduo
,o
machism
o,
intolerân
cia às
diferentes
manifesta
ções
religiosa.
Respeitar
o ser
humano e
suas
idiossincr
asias.
Conceber
que o
direito de
um
termina
quando o
do outro
começa e
ver no
outro não
apenas
mais um
indivíduo
, mas um
ser capaz
com
direitos e
deveres
iguais em
sociedade
.
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

É de
responsabilidad
e das unidades
escolares
incluírem os
princípios da
Educação
Ambiental de
forma integrada
aos objetos de
conhecimento
obrigatórios
para a formação

Formação
individual e
coletiva para,
não somente
sensibilizar,
mas refletir e
construir
valores,
conhecimento
s, atitudes e
hábitos
objetivando
uma relação

Compreen
der a
importânci
a da
natureza,
não
somente
para a
preservaçã
o dos
recursos
naturais,
mas para a

Ser
reflexivo,
participat
ivo e
atuante,
conheced
or da
realidade
local.
Refletir
sobre sua
relação
consigo

Mudanças
na prática
social
visando a
conservação
dos recursos
naturais
disponíveis
em seu meio
local, em
seu estado,
país e
planeta
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do indivíduo em
exercício pleno
da cidadania,
em consonância
com a Lei de
Diretrizes E
Bases 9394/96 e
nas DCNs de
Educação
Ambiental
estabelecidas
pela resolução
nº 2, de 15 de
junho de 2012,
do Conselho
Nacional de
Educação.

sustentável
entre
sociedade
humana e o
meio
ambiente no
qual é
integrante,
principalment
e na
conservação
da flora,
fauna e aos
recursos
hídricos.

manutençã
o da vida
no
planeta.
Reconhec
er os
problemas
locais e
identificar
formas de
amenizálos e
buscar
meios,
soluções
que
possam
contribuir
para uma
melhor
coexistênc
ia entre
homem/na
tureza de
forma
sustentáve
le
consciente
.
Conhecer
e interagir
com
mecanism
os ou
programas
municipai
s,
estaduais
ou
nacionais
relativos
ao meio
ambiente
e uma
Educação
Ambiental
.

mesmo e
com o
outro,
com o
meio em
que vive,
de suas
necessida
des, da
necessida
de do
outro, da
interação
societária
e com o
meio
ambiente.
Perceber
a
necessida
de do
equilíbrio
que deve
haver
entre o
homem e
a
natureza
visando a
coexistên
cia de
ambos de
forma
sustentáv
el e
preservad
ora.

Terra.
Assumir
atitudes
individuais e
grupais de
sustentabilid
ade entre a
sociedade e
a natureza
de forma a
preservar ao
máximo os
ecossistema
s e suas
biodiversida
des (fauna e
flora).

7.1. Direitos Humanos
Aprovada em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, como observa Zenaide (2007), tornou-se um marco ético-jurídico-político de
construção de uma cultura universal de respeito aos direitos humanos. Ela consiste no

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
65 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

principal documento internacional norteador e disciplinador dos direitos e liberdades
fundamentais da pessoa humana. Torna-se necessário, portanto, o conhecimento e a
incorporação nas práticas educativas que a consagram como um dos mecanismos de
garantia dos direitos humanos:
“[...] A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e
cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do
ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção
de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.”

O Brasil, signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, desde 1948
vem participando das discussões sobre os direitos humanos. São marcos desse processo
a assinatura do Pacto de San Jose da Costa Rica (1969) e a promulgação da Carta Magna
ou Constituição Cidadã de 15 de outubro de 1988, homologada pela Emenda
Constitucional nº 45/2004. Conforme analisa a Advocacia-Geral da União (AGU), no
texto intitulado “Corte Interamericana de Direitos Humanos”:
“Ao ser promulgada em 1988, a Constituição Federal atribuiu valor maior aos estudos
dos Direitos Humanos fundamentais, estabelecendo a aplicação imediata aos mesmos, em
consonância a uma tendência internacional.” (AGU, 2015).

Nessa perspectiva, há de se considerar o contexto político vivido no Brasil com o
Golpe de 1964, quando os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros foram
vilipendiados. Todavia, as lutas dos movimentos sociais pela valorização da vida, respeito
às diversidades e às liberdades individuais e coletivas impulsionaram o processo de
redemocratização do país consagrado pela Constituição Cidadã de 1988.
A partir de então, no contexto nacional e internacional, surgiram ações
diversificadas para a promoção dos Direitos Humanos. Em 1993, ocorreu a II Conferência
Internacional de Direitos Humanos realizada em Viena, Áustria, a qual orientou os
Estados-membros das Nações Unidas a constituírem, objetivamente, programas nacionais
de Direitos Humanos.
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Em 1996, o Brasil lança o Programa Nacional em Direitos Humanos (PNDH-1)
e, em 2002, os direitos econômicos e sociais (moradia e alimentação) foram inclusos
numa segunda versão do Programa (PNHD-2).
Em 2003, o Brasil, em afirmação à Década da Educação em Direitos Humanos e
como desdobramento do PNDH, deu início ao processo de elaboração do Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos, fruto de três anos de intensos debates, fóruns,
seminário e contribuições da sociedade civil organizada.
O Plano de Educação em Direitos Humanos estabelece:
“Concepções, princípios, objetivos, diretrizes e linhas de ação, contemplando cinco
grandes eixos de atuação: Educação Básica; Educação Superior; Educação Não-Formal;
Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública e Educação e
Mídia” (BRASIL, 2006).

Em 2009, é lançado o PNDH-3, como resultado de uma construção democrática e
participativa, concebendo a efetivação dos Direitos Humanos como uma política de
Estado. Estrutura-se em torno dos seguintes eixos orientadores:
“I. Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil; II. Desenvolvimento e Direitos
Humanos; III. Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades; IV. Segurança
Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência; V. Educação e Cultura em Direitos
Humanos; e VI. Direito à Memória e à Verdade.

O Estado da Bahia, em atendimento ao PNDH e ao PNEDH, foi um dos pioneiros
na elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos, por meio do Decreto Estadual nº
12.019, de 22 de março de 2010, e do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos,
apresentado à sociedade civil como marcos importantes para a política de promoção aos
Direitos Humanos no Estado.
Dentro do eixo V do PNDH-3 e do eixo I dos Planos Nacional e Estadual de
Educação em Direitos Humanos, o espaço escolar configura-se como local privilegiado
de disseminação dos direitos e promoção de debates sobre tão nobre temática.
A escola deve arregimentar forças no sentido de sensibilizar toda a comunidade
escolar, para poder se envolver na defesa desses direitos em suas perspectivas individuais,
coletivas, econômicas, políticas e culturais, com vistas à construção de uma sociedade
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mais justa, cujos princípios norteadores têm assento em valores humanos equânimes,
igualitários, inclusivos e democráticos.
De acordo com Silva (1995):
“A educação em Direitos Humanos deve lidar, necessariamente, com a constatação de
que vivemos num mundo multicultural. Assim, a educação em Direitos Humanos deve
afirmar que pessoas com diferentes raízes podem coexistir, olhar além das fronteiras de
raça, língua, condição social e levar o educando a pensar numa sociedade hibridizada”

Em 2012, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, são estabelecidas as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, objetivando:
“Formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos
como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis
regionais, nacionais e planetário.” (BRASIL, 2012).

Numa perspectiva multidimensional e orientadora da formação integral dos
sujeitos de direitos, a Educação em Direitos Humanos, apresentada nas Diretrizes,
articula-se às seguintes dimensões:
“I – apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a
sua relação com os contextos internacional, nacional e local; II – afirmação de valores,
atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os
espaços da sociedade; III – formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer
presente em níveis cognitivo, social, cultural e político; IV – desenvolvimento de
processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e
materiais didáticos contextualizados; e V – fortalecimento de práticas individuais e
sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa
dos direitos humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de
direitos.” (BRASIL, 2012).

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) pelo
Ministério da Educação (MEC), é direcionada aos sistemas, redes e escolas, a abordagem
dos temas contemporâneos que “afetam a vida humana em escala local regional e global”.
A Bahia traz para o Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil
e Ensino Fundamental, como um dos Temas Integradores, a Educação em Direitos
Humanos, compreendendo a sua importância já expressa em normativas como o PEDH,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
68 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

o PEEDH e o Plano Estadual da Juventude, Lei nº 12.361/2011, que no art. 4º, XX, dispõe
sobre a necessidade de:
“Inserir conteúdos curriculares que valorizem a consciência participativa, política e
cidadã dos jovens, tais como educação pela comunicação, meio ambiente, cultura
brasileira, direitos humanos e de identidades.” (BAHIA, 2011).

Tratar dos Direitos Humanos nos currículos escolares perpassa pelas dimensões
da promoção e valorização e pela prevenção e enfrentamento às violações dos Direitos
Humanos. Assim, cabe à comunidade escolar expressar as estratégias e ações pedagógicas
diversificadas adequadas à sua realidade e promover os Direitos Humanos por meio dos
seus Projetos Político-Pedagógicos.
As ações e estratégias pedagógicas devem envolver todos os Componentes
Curriculares, em todas as Áreas do Conhecimento e Campos de Experiência, integrando
toda a comunidade escolar.
Neste sentido, o ambiente educacional, a partir da elaboração coletiva de um
Projeto Político-Pedagógico, pautado no compromisso de garantir os direitos à educação
e à aprendizagem de todos os estudantes, promove reflexões e mudanças de atitude dos
sujeitos, inclusive perante as práticas discriminatórias e violentas nos espaços sociais.
Organizador Curricular – Etapa: Educação Infantil
Tema Gerador: DCRB- Educação em Direitos Humanos
0 ano a 1 ano a 6 Meses
1 ano e 7 meses a 3 anos e
4 anos a 5 anos e 11 meses
Grupo 1
11 meses
Grupo 1
Grupo 1
(EI03CG02)
Criar
movimentos,
(EI01EO01)
Reconhecer
(EI02EF06) Dialogar com
gestos, olhares, mímicas e sons com o
quando é chamado por seu
crianças
e
adultos,
corpo em brincadeiras, jogos e
nome reconhecer os nomes
expressando
desejos,
atividades artísticas como dança, teatro
das pessoas quem convive.
necessidades, sentimentos e
e música.
opiniões.
(EI01EO01) Interagir com EI02TS03) Apreciar e (EI03CG05) Criar com o corpo formas
crianças da mesma faixa participar de apresentações diversificadas
de
expressão,
etária e adultos ao explorar de teatro, música, danças, sentimentos, sensações e moções.
espaços, materiais, objetos, circo e outras manifestações
brinquedos.
artísticas.
(EI01EO01) Reconhecer seu
corpo e expressar suas
sensações em momentos de
alimentação,
higiene,
brincadeira e descanso.

(EI02TS02) Expressar-se
livremente por meio de
desenho, pintura, colagem,
dobradura.

(EI03TS02)
Expressar-se
livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e
escultura,
criando
produções
bidimensionais e tridimensionais.

Organizador Curricular- Etapa: Ensino Fundamental
Tema Integrador -DCRB: Educação em Direitos Humanos
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Componente: História/Religião/Geografia
Habilidades
(EF04H103) Identificar as transformações ocorridas na cidade
ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de
vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o
presente.
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias,
analisando as formas de adaptação ou marginalização.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania a conquista de
direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como
conquistas históricas.

1º

2º
X

3º

4º

Anos
5º 6º

7º

8º

9º

X

X

7.2. Educação para a Diversidade
O presente texto é um convite aos profissionais da educação para uma reflexão
sobre o Tema Integrador, Educação para a Diversidade. Presença marcante nas práticas e
ambientes sociais, sobretudo na contemporaneidade, e não diferente nos territórios
escolares.
A escola, entre outros espaços sociais, é um território onde a diversidade humana
é temática latente, candente, entremeada por contornos áridos e práticas sociais
contraditórias e muitas vezes tensionadas. Ela tende a reafirmar predileções históricoculturais, veladas ou declaradas, de valores, atitudes e conhecimentos, ditos socialmente
aceitáveis ou “politicamente corretos”.
Segundo Costa:
“A diversidade tem ligação estreita com igualdade, um dos princípios do estado
democrático. Portanto, em educação, é fundamental que os profissionais tenham
condições para reconhecer a heterogeneidade social e o direito que todos têm, mediante
a equidade no tratamento dos diferentes grupos sociais. A equidade revela que a diferença
entre os diversos grupos sociais não deveria comprometer a igualdade de direitos, pois as
diferenças não podem se converter em desigualdades.” (COSTA, 2014, p. 5).

Compreende-se que a escola não é um espaço social neutro. Ela precisa exercer e
legitimar o seu papel político-pedagógico, objetivando acolher os conhecimentos
tradicionais advindos dos sujeitos que integram a comunidade escolar, em especial, os
estudantes; garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes, aos conhecimentos
científicos, historicamente construídos pela humanidade, independente de raça, etnia,
gênero, orientação sexual, deficiência, religião, geração ou situação socioeconômica, e
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promover a produção de novos conhecimentos advindos do entrelaçamento dos
primeiros.
O alcance dos objetivos supracitados contribui para mudanças de paradigmas
enraizados pela cultura hegemônica, numa perspectiva da construção de uma sociedade
plenamente democrática, onde todos os cidadãos exerçam, conscientemente, seus direitos
e deveres, com vistas ao bem comum, na convivência respeitosa, harmônica e solidária
para e com todos.
A Resolução nº 4 do Conselho Nacional de Educação, de 13 de julho de 2010, que
estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação Básica, no parágrafo 3º, art. 43, capítulo
1, define como componentes integrantes dos PPPs:
“A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as
questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a
organização e a gestão curricular são componentes integrantes do projeto políticopedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais que a identificam,
definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da Educação Básica
assumidas, de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua
articulação sistêmica.”

A “promoção dos princípios do respeito aos Direitos Humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental” também está prevista como uma das diretrizes do PNE
(2014).
No PEE (BAHIA, 2016), a “promoção dos princípios do respeito aos direitos
humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” também é uma das diretrizes
do documento. O “respeito às diversidades” é mencionado nas metas 2 e 3, nas seguintes
estratégias do documento:
“[...] 2.16 estimular que o respeito às diversidades seja objeto de tratamento transversal
pelos professores, bem como pelas Instituições de Ensino Superior nos currículos de
graduação, respeitando os Direitos Humanos e o combate a todas as formas de
discriminação e intolerância, à luz do conceito de supralegalidade presente no
ordenamento jurídico brasileiro; [...] 3.22 assegurar, por meio de normativa do Conselho
Estadual de Educação, que o respeito às diversidades seja objeto de tratamento didáticopedagógico transversal no desenvolvimento dos currículos das escolas de Ensino Médio,
respeitando os direitos humanos e o combate a todas as formas de discriminação e
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intolerância, à luz do conceito de supralegalidade presente no ordenamento jurídico
brasileiro.” (BRASIL, 2016).

A escola precisa se constituir como espaço promotor de: afetos, curiosidade,
criatividade, sonhos, produção e fruição da arte, da cultura e da ciência, inovação,
solidariedade, saúde, autonomia, cidadania, acolhimento, inclusão e felicidade,
cumprindo assim o seu papel de formar cidadãos integrais e integrados, livres, criativos,
críticos, autônomos e responsáveis.
Uma comunidade escolar participativa, consciente e engajada na construção da
escola democrática dificilmente estará desatenta, passiva, neutra, reprodutora das práticas
sociais que existem fora dos seus muros, ou seja, atravessada por omissões, exclusões,
discriminações, preconceitos de todas as naturezas e por todo tipo de abusos e violação
de direitos. É na escola que está a real possibilidade para a instauração de uma nova
sociabilidade democrática, e ela na verdade já o faz de forma intencional ou não, por meio
das manifestações dos “Outros Sujeitos”, ao criarem “Outras Pedagogias”, conforme
destacado por Arroyo (2014).
“Na pluralidade de ações coletivas, de organizações populares, de trabalhadores da
educação, da saúde, dos campos e periferias, nas lutas dos diversos movimentos sociais.
Seus(suas) filhos(as) se fazem presentes nas escolas e universidades, nas ruas, no
movimento adolescente/juvenil. São os outros educandos que trazem outras indagações
pedagógicas à docência. São os outros docentes se organizando, mobilizando e
inventando outro saber educativo. Para se manifestar privilegiam ações. Ações coletivas
na diversidade, de campos e fronteiras de luta pelo direito à vida, à terra, ao teto, ao
território, à identidade, orientação sexual, ao conhecimento, à memória e cultura, à saúde,
educação e dignidade, à justiça, igualdade, às diferenças. Ações coletivas pela
emancipação, como pedagogias libertadoras radicais.” (ARROYO, 2014. p. 37 e 38).

A problematização e o confronto das situações e práticas discriminatórias devem
estar previstos nos PPPs, currículos e ações pedagógicas, intencionais e planejados pelo
coletivo da escola, de forma a promover a igualdade de direitos e o cumprimento dos
deveres de toda a comunidade. Com isso, o que se pretende é o fortalecimento da
autoestima e das identidades dos sujeitos, promovendo o sentimento de pertencimento e
a fruição das liberdades individuais e coletivas, contribuindo para a melhoria da
frequência e do rendimento dos estudantes e da redução do abandono e da evasão escolar.
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Caso esses elementos não estejam previstos na ação educativa, podem contribuir para o
aumento da indisciplina, baixo rendimento escolar, abandono e evasão, potencializando
fenômenos/violências da contemporaneidade, tais como: bullying, ciberbullying,
depressão, automutilação e tentativas de suicídio ou suicídio.
No intuito de fazer-se cumprir frente à retumbante diversidade dos grupamentos
humanos e do multiculturalismo baiano, o Documento Curricular Referencial da Bahia
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, artefato socioeducacional materializado
pelos anseios dos diversos “atores curriculantes” (SIDNEY, 2018), sobretudo dos “Outros
Sujeitos” (ARROYO, 2014), traz a Educação para a Diversidade como Tema Integrador,
a ser considerado nos currículos e nas práticas escolares baianas, de forma adequada às
necessidades dos estudantes que integram as etapas e modalidades da Educação Básica,
visando auxiliar a comunidade escolar na (des)construção de preconceitos, atitudes,
valores e práticas sociais discriminatórias e estereotipadas, a partir dos vieses da
Educação das Relações de Gênero e Sexualidade e da Educação das Relações ÉtnicoRaciais.

7.2.1 Educação para as Relações Étnico Raciais
Diante deste cenário, compete à educação escolar realizar a formação dos sujeitos
de direitos e deveres, para o pleno desenvolvimento da cidadania, visando o respeito a si
aos pares. Incluindo, desta forma, respeito às identidades de gênero e sexualidade,
dimensões inerentes à pessoa humana, sem com isso incorrer em práticas discriminatórias
e de violações associadas aos modos de ser, existir e fruir a sexualidade individual e entre
pares. Tais identidades são dimensões, inexoravelmente, humanas.
As temáticas concernentes à Educação para as Relações Étnico-raciais demandam
uma abordagem enfática no Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, tendo em vista a necessidade urgente do enfrentamento
ao racismo estrutural que caracteriza a sociedade brasileira e baiana. A pluralidade
sociocultural na Bahia é bastante expressiva e muito simbólica para o contexto nacional,
uma vez que foi nesse estado que a história do Brasil começou. Essa diversidade, oriunda
dos povos precursores dessa nação, indígenas, portugueses e africanos, recebeu ao longo
da história novos sotaques e contornos culturais dos imigrantes e descendentes de
europeus, africanos, asiáticos, latino-americanos, ciganos, entre outros. Diante desse fato,
seria coerente e legítimo que a coexistência desses povos, bem como as suas tradições
culturais, dos seus ancestrais e descendentes, convivesse harmônica e pacificamente em
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respeito e igualdade de oportunidades. Ou seja, vivendo efetivamente a famigerada
“democracia racial”. No entanto, não é isso o que se observa,
“No Brasil, após quase quatrocentos anos de escravidão, o Estado Republicano não
estabeleceu um projeto de reparação para os povos ‘libertos’ e alijados de acesso a
direitos, no sentido de garantir as condições mínimas de inserção social, como acesso à
terra, à moradia, à educação e à saúde. Tampouco houve o reconhecimento e valorização
da pluralidade cultural desses povos; dessa forma, a identidade nacional tornou- se frágil,
existindo, até os dias de hoje, a intolerância e desrespeito à diversidade. Não houve uma
preocupação em se construir um conceito de povo, uma identidade nacional e tampouco
de garantir aos trabalhadores acesso a direitos, mesmo os mais elementares como
alimentação e moradia.” (Distrito Federal, 2010).

Na contemporaneidade, os números das desigualdades, exclusão e violações de
direitos desses povos estão expressos, diuturnamente, nas mais diversas mídias de
comunicação do país e do mundo. Ao fazer um recorte, as estatísticas das desigualdades
vivenciadas pela população negra, por exemplo, que perfaz 54% da população brasileira
(IBGE, 2017), verificamos números alarmantes. Segundo o Atlas da Violência (2017),
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, no que diz respeito às vítimas de mortes violentas no país, “os
homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes
violentas no País.
A população negra corresponde à maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos com
mais chances de serem vítimas de homicídios”. É no Brasil também que está abrigada a
quarta maior população prisional do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da
China e da Rússia. São 622 mil brasileiros privados de liberdade, cerca de mais de 300
presos para cada 100 mil habitantes. Desses, 61,6% são pretos e pardos, revela o
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen). Já no que se refere ao
rendimento médio dos trabalhadores, os negros recebem 1,5 mil reais ante 2,7 mil do que
recebe o trabalhador branco, foi o que revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD) - 2017.
Outro levantamento realizado foi o do movimento Todos Pela Educação, que
evidenciou que 76% dos jovens brancos entre 15 e 17 anos estão matriculados no Ensino
Médio frente a 62% dos jovens negros matriculados nesta mesma etapa. Isso significa
dizer que os jovens negros entre 15 e 17 anos ou estão matriculados no Ensino
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Fundamental, em situação de distorção idade/ano e série, ou estão fora da escola. A essas
desproporções nas estatísticas dos indicadores sociais entre brancos e negros se revela
também o acesso, rendimento e permanência na Educação Básica, do acesso e
permanência no Ensino Superior; na produção científica, literária e artística, entre outras.
Elas também aparecem na relação entre brancos e outros grupos étnicos e raciais, como
os indígenas, ciganos, entre outros. E tendem ainda a se repetir nas intersecções de
identidades sociais como mulheres, LGBTTQ+, pessoas com deficiência, entre outras. Os
valores, atitudes e práticas que envolvem as questões étnico-raciais na sociedade
brasileira e baiana não diferentemente se fazem presentes na comunidade e no contexto
escolar.
Demarcadas pelo preconceito, discriminações, racismo, machismo, sexismo,
LGBT-fobia e xenofobia, a todos os grupos sociais que ali convivem e que fogem às
intersecções das identidades sociais, histórica e culturalmente validadas e valoradas, pela
sociedade brasileira, o homem, branco e cristão. Na busca pelo combate às violações de
direitos e o (re)conhecimento das reais contribuições desses povos, na constituição social
do país, diversos normativos legais vigentes, no Brasil e na Bahia, foram sancionados, a
exemplo da LDBEN/96, o Estatuto da Igualdade Racial/2010, o Estatuto da Igualdade
Racial e de Combate à Intolerância Religião no Estado da Bahia/2014, o PNE/2014 e o
PEE/2016. Esses normativos abordaram o respeito à diversidade e aos Direitos Humanos
e a redução das desigualdades étnico-raciais em seus textos. Contudo, a partir das lutas
dos movimentos sociais, as Leis nºs 10.639/03 e 11.645/08 foram sancionadas como
formas mais contundentes para o rompimento das fronteiras do preconceito étnico e racial
partindo da escola. Essas leis versam sobre a inclusão nos currículos, das Redes de Ensino
da Educação Básica, a obrigatoriedade dos estudos da “História e Cultura AfroBrasileira” e os estudos da “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”,
respectivamente. Sobre a Lei nº 10.639/03, Pinheiro e Rosa se posicionam da seguinte
forma:
“Entendemos que a lei é importante para assegurar que, em um país que se intitula o
‘paraíso da democracia racial’, as escolas discutam a história de nossos ancestrais
africanos a partir de uma ótica diferente daquela apresentada pelo colonizador, mas
conferindo direito a voz às pessoas que efetivamente construíram esse país, objetiva e
subjetivamente, por meio de seu trabalho, da socialização da sua cultura e dos seus
conhecimentos.”
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O “lugar de fala”, da expressão e manifestação dessas “minorias”, com
tonalidades de pele, texturas dos cabelos, religiões e culturas diversas, precisa ser
considerado na elaboração e na materialização dos currículos. A partir disso, a execução
de ações e estratégias didático-pedagógicas de valorização e (re)conhecimento das
produções culturais, científicas, literárias e tecnológicas africanas, afro-brasileira,
indígenas, dos povos itinerantes, como os ciganos, entre outros grupos sociais que
transitam o universo escolar.
Segundo Silva “é necessário haver descolonização didática.” (SILVA apud PIRES
et al., 2018). Ainda segundo Pires et al. (2018), “as estratégias que buscam emergir
mudanças político-didático-pedagógicas que trazem à tona questionamentos e, sobretudo,
reflexões a partir de saberes voltados

às identidades, alteridade, inter e

multiculturalidade”. Diante do exposto, é imprescindível que a diversidade humana seja
vista como subsídio para a formação dos estudantes, uma vez que a escola, como
instituição democrática, deve atuar na desconstrução de todos os estereótipos arraigados
nas práticas educacionais e sociais. Toda a produção cultural, literária, científica e
tecnológica africana, indígena, dos povos itinerantes, entre outros, precisa ser considerada
de forma estruturante nos currículos escolares, e não de uma forma vazia, caricatural e/ou
pontual.
O Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental, dessa forma, constitui-se em uma referência para que as unidades escolares
tratem a Educação para as Relações Étnico-Raciais na perspectiva de incorporar a
diversidade em toda a sua complexidade, compreendendo a dinâmica da ação educativa
como prioritária para eliminar as discriminações, emancipar grupos historicamente
discriminados, valorizar socioculturalmente o sujeito, demarcando a importante
contribuição das ações pedagógicas na construção de identidades.

Organizador Curricular- Etapa: Educação Infantil
Tema Gerador: DCRB Educação das Relações Étnico-Raciais
0 ano a 1 ano a 6 Meses
1 ano e 7 meses a 3 anos e
4 anos a 5 anos e 11 meses
Grupo 1
11 meses
Grupo 1
Grupo 1
(EI03EO03) Ampliar as relações
(EI01EO01) Interagir com o
(EI02EO01) Valorizar a
interpessoais,
desenvolvendo
meio cultural através de sons
diversidade
ao
a
atitudes
de
participação
e
e brincadeiras que valorizem a
participar de situações de
cooperação.
cultura local.
convívio com diferenças.
EI03OE01)
Expressar
ideias,
(EI01EO01) Interagir com o
(EI02TS03) Identificar e
desejos e sentimentos sobre suas
meio cultural através de sons
criar diferentes sons e
vivencias, por meio de linguagem
reconhecer e aliterações em
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e brincadeiras que valorizem a
cultura local.
(EI01CG02)
Vivenciar
diferentes ritmos, velocidades e
fluxos nas interações e
brincadeiras
(em
danças,
balanços, escorregadores etc.).

cantigas de roda e textos
poéticos.
(EI02CG02) Apropriar-se
de gestos e movimentos de
sua cultura no cuidado de si
e nos jogos e brincadeiras

oral e escrita, fotos, desenhos e
outras formas de expressão.
(EI03ET04) Registrar observações,
manipulações e medidas, usando
múltiplas
linguagens
(desenho,
registro por número ou escrita
espontânea) em diferentes suportes.

Organizador Curricular- Etapa: Ensino Fundamental
Tema Integrador -DCRB: Educação das Relações Étnicos-Raciais
Componente: História
Anos
Habilidades
1º 2º 3º 4º 5º 6º
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das
X
populações tradicionais em distintos lugares.
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivencias, marcas
X
de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes
origens.
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes
X
entre comunidades de sua cidade e descrever o papel dos
diferentes grupos sociais que as formam.

7º

8º

9º

7.2.2. Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade
A Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade perpassa pela compreensão
de que Gênero e Sexualidade referem-se a duas importantes dimensões humanas que
estão intimamente relacionadas.
Nesse sentido, todos os seres humanos se identificam na construção sociocultural
do gênero e da sexualidade genótipo em determinado momento, uma vez que as
“identidades são sempre construídas, elas não são dadas e acabadas”.
No que se refere aos estudos de gênero, faz-se necessário compreender alguns
conceitos básicos sobre: sexo, gênero, identidade de gênero, papéis/ estereótipos de
gênero e identidade sexual ou orientação sexual.
Sexo: refere-se aos aspectos biológicos, anatômicos, as características
fenotípicas/características externas: genitálias, órgão reprodutores internos, mamas,
barba, entre outros e genotípicas/características genéticas: genes masculino e feminino,
assim, o sexo pode ser masculino ou feminino.
Gênero: embora contemple as mesmas categorias, masculino e feminino, é
designado como “as várias possibilidades construídas dentro de uma cultura específica de
nos reconhecermos como homens ou mulheres” (ALVES et al.,2014, p. 21). Ainda podese dizer que “é o conjunto das relações, atributos, papéis, crenças e atitudes que definem
o que é ser homem ou mulher na vida social” (BRASIL, 2011, p. 17).
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Dessa forma, a identificação sociocultural de pertencer a um determinado gênero
é aprendida, incorporada, intencionalmente ou não, “com os amigos (as), a família, nas
instituições culturais, educacionais e religiosas e ainda nos locais de trabalho” (BRASIL,
2014, p. 16).
Identidade de Gênero: segundo Louro,
“Refere-se à experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não
corresponder ao sexo biológico de cada pessoa. A identidade de gênero inclui a
consciência pessoal do corpo, no qual podem ser realizadas por livre escolha,
modificações estéticas e anatômicas por meio médicos, cirúrgicos e outros. Lembremos,
em especial, das pessoas transexuais, masculinas e femininas e travestis. Todos (as) nós
temos nossa identidade de gênero, pois trata-se da forma como nos vemos e queremos ser
vistos, reconhecidos e respeitados, como homens ou mulheres.” (BRASIL, 2011, p. 16).
Seja no âmbito do senso comum, seja revestida por uma linguagem científica, a distinção
biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender e justificar a
desigualdade social, a forma como essas características são representadas ou valorizadas,
aquilo que se diz ou pensa sobre elas que vai construir, efetivamente, o que é feminino
ou masculino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico (LOURO, 2014,
p. 37).

Na segunda metade do século XX, os estudos das Ciências Sociais instituíram
outro conceito importante, o de papéis de gênero ou estereótipos de gênero, para
circunscrever o conjunto de representações, posições e valores culturalmente atribuídos à
mulher e ao homem, reforçando o ideal de sociedade que favorece marcos de uma tradição
patriarcal que, até então, vem predominando em boa parte do mundo ocidental. A mesma
lógica das práticas excludentes ao feminino recai sobre os homens e mulheres
homossexuais, pessoas trans e travestis, pois a expressão das suas identidades de gênero
e de orientações sexuais (orientação afetiva e do campo erótico do desejo para com o
outro), vai de encontro aos referenciais legitimados pelos “padrões masculino, cristão e
heteronormativo” (LOURO, 2014, p. 37).
Diante do exposto, os currículos escolares e as práticas pedagógicas dos
profissionais da educação, em todas as etapas e modalidades de ensino, devem considerar
as diversidades sexuais presentes nas representações e relações sociais existentes na
escola. Os currículos escolares da Educação Básica, respeitando os devidos ciclos de vida
e com as devidas adequações de linguagens, metodologias e materiais didáticos, devem
auxiliar a comunidade escolar na construção de conhecimentos e desenvolvimento de
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habilidades, valores e atitudes para o fortalecimento da autoestima, promoção da
alteridade, autonomia, do autocuidado, autoconhecimento, da afetividade pessoal e entre
pares, independente das expressões das identidades sexuais ou de gênero; da compreensão
do funcionamento do próprio corpo, respeitando seus limites e do outro, da autoproteção
e proteção dos pares contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e/ou gravidez
não planejada; do compartilhamento de responsabilidades, frente a uma gravidez não
planejada; da compreensão sobre a alienação parental; dor e conhecimento e combate à
exploração sexual e às diversas formas de violências contra as meninas e mulheres,
sobretudo as negras e os grupos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou
Transgêneros e Queers (LGBTTQ+), incluindo feminicídio e homicídio da população
LGBTTQ+.
Quando os currículos não dialogam com as temáticas da Educação para as relações
de Gênero e Sexualidade, com e entre os sujeitos, as práticas de negação aos “diferentes”
são potencializadas, uma vez que deixam de prepará-los/empoderá-los para situações
dentro e fora do ambiente escolar, como: abusos e violações de direitos expressos nas
mais diversas formas de violências morais, psicológicas, patrimoniais, físicas e/ou
sexuais contra meninas e mulheres, sobretudo as negras e os grupos LGBTTQ+.
As violências de gênero e sexualidade, as que viram estatística, revelam a
dimensão dos problemas sociais dos quais milhares de pessoas no Brasil são vítimas.
Violências potencializadas pela intersecção de identidades, por exemplo, entre os anos de
2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas, vítimas de feminicídio, “cresceu
54%, ao passo que o índice de feminicídios de brancas caiu 10% no mesmo período de
tempo” (Mapa da Violência, 2015).
Quando o assunto é violência doméstica, as mulheres negras também são a
maioria: 58,68%, segundo informações do Ligue 180. (Central de Atendimento à Mulher,
2015). A temática da sexualidade na escola vem sendo tratada desde 1994 com as
Diretrizes para uma Política Educacional em Sexualidade e tratada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais como tema transversal, conforme trecho abaixo:
“A Orientação Sexual na escola deve ser entendida como um processo de
intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir informações e
problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, crenças,
tabus e valores a ela associados. Tal intervenção ocorre em âmbito coletivo,
diferenciando-se de um trabalho individual, de cunho psicoterapêutico e
enfocando as dimensões sociológica, psicológica e fisiológica da sexualidade.
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Diferencia-se também da educação realizada pela família, pois possibilita a
discussão de diferentes pontos de vista associados à sexualidade, sem a
imposição de determinados valores sobre outros.” (BRASIL, 1997).

A Resolução nº 4, do Conselho Nacional de Educação, de 13 de julho de 2010,
que estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação Básica, no parágrafo 3º, art. 43,
capítulo 1, define as questões de gênero, entre outras, como componente integrante dos
PPPs escolares:
“A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as
questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a
organização e a gestão curricular são componentes integrantes do projeto políticopedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais que a identificam,
definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da Educação Básica
assumidas, de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua
articulação sistêmica.”

No PNE (2014), bem como no PEE (2016), a “promoção dos princípios do
respeito aos Direitos Humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” é uma
das diretrizes apresentadas no documento. Além disso, o PEE na meta 7, estratégia 7.1,
no que diz respeito a violência doméstica e sexual, garante:
“Políticas de combate à violência na escola, por meio do desenvolvimento de ações
destinadas a capacitar profissionais da Educação Básica para detecção dos sinais de suas
causas, dentre estas a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das
providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente
escolar dotado de segurança para a comunidade.” (BAHIA, 2016).

7.3. Educação para o Trânsito
No mundo inteiro, busca-se um trânsito seguro com ações de engenharia,
educação, policiamento e fiscalização. Todas as experiências em Educação para o
Trânsito de crianças, jovens, adultos e idosos objetivam conscientizá-los para conviver
no espaço viário e formar cidadãos que respeitem a legislação e não se envolvam em
acidentes de trânsito. Não se pode tratar esse tema apenas como um caráter informativo.
É necessário que ele faça parte da construção do conhecimento da criança, do jovem, do
adulto e do idoso.
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A Educação para o Trânsito é um caminho seguro para a preservação da vida.
O comprometimento e a conscientização com a segurança no trânsito promovem
a convivência harmoniosa na divisão do espaço das vias terrestres públicas e privadas e
evitam as transgressões infracionais às leis de trânsito. Pode-se dizer que o objetivo geral
da Educação para o Trânsito é despertar uma nova consciência viária que priorize a
prevenção de acidentes e a preservação da vida. Envolve, genericamente, três aspectos:
conhecimento, prática e conscientização, sendo necessário que seja dirigida a todas as
pessoas, principalmente às crianças e jovens.
Os acidentes de trânsito matam, cada vez mais, pessoas em todo o planeta, com
1,35 milhão de óbitos por ano, sendo, atualmente, a principal causa de morte entre
crianças e jovens com idades entre 5 e 29 anos (Organização Mundial da Saúde – OMS,
2018). Por isso, é importante educar as crianças para conviverem com esta realidade, para
que compreendam a necessidade de atitudes responsáveis e aprendam a preservar sua
vida.
As campanhas relacionadas ao trânsito têm como principal foco a conscientização
de crianças e jovens, considerados os grupos mais vulneráveis e de maior exposição ao
risco de acidentes de trânsito. A Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito,
2011/2020, foi criada justamente pela necessidade de unir esforços no mundo inteiro,
visando estabelecer ações para a redução dos acidentes e salvar vidas.
Para a redução das estatísticas de mortes no trânsito, é importante orientar
crianças, jovens, adultos e idosos sobre como se comportar no trânsito quando estão no
papel de pedestres ou como ocupantes de um veículo. A Educação para o Trânsito ajuda
a todos na compreensão sobre o uso do espaço viário e a conscientização dos seus limites
e de suas capacidades.
O comportamento da criança e do jovem ao transitar é influenciado pelas ações
dos pais, dos familiares, dos grupos sociais, pelas relações interpessoais e por condutas
negativas. É necessário que a escola esteja presente em sua vida e forme cidadãos mais
conscientes e que desenvolva o senso crítico que será levado para a vida toda. O Código
de Trânsito Brasileiro (CTB) vigente, nos seus 20 (vinte) capítulos e 341 (trezentos e
quarenta e um) artigos, cita a palavra “educação” 28 (vinte e oito) vezes, além de 13
(treze) palavras e termos correlatos como: aprendizagem, currículo de ensino, currículo
interdisciplinar, escola pública e outros.
É no final da década de 90 (noventa) que o termo Educação para o Trânsito se
consolida por meio do próprio CTB, que teve o texto atualizado pela Lei nº 9.503, de 23
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de setembro de 1997 e que, no seu Capítulo VI – Da Educação para o Trânsito, estabelece
no art. 74 “A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para
os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”.
É no século XXI, mais precisamente, em junho de 2009, que as Diretrizes
Nacionais da Educação para o Trânsito na Pré-Escola e no Ensino Fundamental são
aprovadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Com base na Lei
supramencionada, a Educação para o Trânsito deverá ser promovida na Educação Infantil
– pré-escola, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, em todas as modalidades da
Educação Básica e no Ensino Superior, por meio de um planejamento e ações articuladas
com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.
A organização e a implantação da Educação para o Trânsito no ensino, inclusive
na pré-escola, com vistas a formar uma mentalidade e hábitos de respeito ao trânsito e às
leis que o regulamentam, são ações que requerem urgência. O objetivo da lei vigente não
se resume em apresentar meras informações ou instruções complementares. É vital a
inserção da construção do conhecimento no currículo escolar.
Ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) cabe oferecer as propostas ou
traçar as linhas básicas da educação e dos objetivos a serem alcançados. O
comportamento humano influencia as ações, por isso torna-se cada vez mais necessário
incorporar os valores de cidadania e ética à vida dos condutores de veículos, para que
sejam refletidos no trânsito.
Não bastam apenas as leis, é um erro apostar apenas na aplicação de multas, pois
elas, sem ações efetivas de educação, não mudam muito o comportamento humano. É
necessário que o cidadão se perceba como ser integrante, dependente e agente
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles,
contribuindo ativamente para a melhoria do trânsito e, consequentemente, para a
qualidade de vida.
A Educação para o Trânsito é imprescindível nas escolas regulares e vai além de
folhetos e adesivos. Ela requer, entre outros aspectos, a execução contínua de programas
educativos que fortaleçam o desenvolvimento humano e garantam a qualidade de vida
como impõe a Legislação, conforme indica a BNCC (2017). O desafio da sociedade é a
redução de acidentes e perceber o perverso impacto que dele advém no âmbito
econômico, político, da saúde e, principalmente, no seio familiar. Nessa busca, existe um
longo caminho a ser percorrido na direção de um trânsito seguro para todos, e a Educação
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para o Trânsito pode cumprir um papel primordial na redução dos acidentes, cabendo
assim uma reflexão sobre o fenômeno.
As estatísticas dos acidentes de trânsito e a violência crescem a cada dia,
constituindo-se em uma das principais causas de mortes, principalmente entre crianças e
jovens. Por isso, é importante que a sociedade se mobilize estabelecendo uma consciência
coletiva e individual, criando soluções duradouras, entre as quais a inclusão da “Educação
para o Trânsito” no currículo escolar.
A Educação para o Trânsito é uma instrumentalização na busca da conscientização
e atuação segura no compartilhamento do espaço viário e uma nova abordagem de
repensar a prática pedagógica com a construção de aprendizagens significativas para
todos.

Organizador Curricular: Etapa: Educação Infantil
Tema Gerador: DCRB: Educação para o Trânsito
0 ano a 1 ano e 6 meses
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
4 anos a 5 anos e 11 meses
Grupo 1
meses
Grupo 1
Grupo 1
(EI01EO01) Perceber que suas (EI02EO01)
Demonstrar (EI03EO02) Agir de maneira
ações têm efeitos nas outras atitudes
de
cuidado
e independente, com confiança em
crianças e nos adultos.
solidariedade na interação com suas capacidades, reconhecendo
(EI01EO06) Interagir com outras crianças e adultos.
suas conquistas e limitações.
crianças da mesma faixa etária e (EI02CG02) Deslocar seu (EI03CG05) Coordenar suas
adultos,
adaptando-se
ao corpo no espaço, orientando-se habilidades manuais no
convívio social.
por noções como em frente, atendimento adequado a seus
(EI01EF04)
Reconhecer atrás, no alto, embaixo, dentro, interesses e necessidades em
elementos das ilustrações de fora etc., ao se envolver em situações diversas.
histórias, apontando-os, a pedido brincadeiras e atividades de (EI03CG04) Adotar hábitos de
do adulto-leitor.
diferentes naturezas.
autocuidado relacionados a
(EI01ET02) Explorar relações de (EI02EO06) Respeitar regras higiene, alimentação, conforto e
causa e efeito (transbordar, básicas de convívio social nas aparência.
tingir, misturar, mover e remover interações e brincadeiras.
(EI03TS02) Expressar-se
etc.) na interação com o mundo (EI02ET04) Identificar relações livremente por meio de desenho,
físico.
espaciais (dentro e fora, em pintura, colagem, dobradura e
(EI01ET06) Vivenciar diferentes cima, embaixo, acima, abaixo, escultura, criando produções
ritmos, velocidades e fluxos nas entre e do lado) e temporais bidimensionais e
interações e brincadeiras (em (antes, durante e depois).
tridimensionais.
danças, balanços, escorregadores
etc.).

Organizador Curricular- Etapa: Ensino Fundamental
Tema Integrador -DCRB: Educação para o trânsito
Componente: Geografia e História
Habilidades
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos
no espaço em relação a sua própria posição, utilizando termos
como “direita”, “esquerda, “em frente” e “atrás”.
(EF03MA12) Descrever e representar por meio de esboços de
trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de

1º

2º
X

3º

4º

Anos
5º 6º

7º

X
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pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios
de transportes e de comunicação.

X

7.4. Saúde na Escola
A saúde, assim como a educação, são direitos fundamentais expressos na
Constituição de 1988, que no art. 6º traz: “São direitos sociais a educação, a saúde, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição ”Enquanto
direito, é inerente a todos sem distinção de raça, etnia, gênero, religião ou condição
socioeconômica, sendo dever do Estado garanti-la, mediante “políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos bem como o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação” (BRASIL, 1988). Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
define a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não
somente ausência de afecções e enfermidades” (OMS, 1946).
Nesta perspectiva, o tema integrador Saúde na Escola, associado ao recorte
territorial, ganha relevância no currículo das unidades escolares, possibilitando a
implementação de estratégias mais efetivas para o enfrentamento dos problemas de saúde
mapeados no território e, principalmente, na proposição de soluções mais adequados.
Princípios

como

intersetorialidade,

integralidade,

territorialidade,

interdisciplinaridade e transversalidade devem ser assumidos no currículo, respaldando
projetos de intervenção envolvendo a comunidade do entorno para o fortalecimento da
parceria escola-comunidade, constituindo-se em uma Escola Promotora da Saúde,
conforme preconizado na Lei nº 12.361/2011, que aprova o Plano Estadual da Juventude
e estabelece como uma das diretrizes a Promoção da saúde integral do jovem, com
destaque para a ação programática de “enfatizar o trabalho conjunto com a escola e com
a família para a prevenção da maioria dos agravos à saúde”.
Com base nos seus PPPs, as unidades escolares devem realizar o planejamento de
ações sociopedagógicas, de forma transversal, sistemática, contínua e integrada com as
demais atividades/ações desenvolvidas pelas unidades escolares, visando à promoção da
saúde e prevenção dos agravos, envolvendo toda a comunidade escolar e, principalmente,
assegurando o lugar dos estudantes como protagonistas, de forma a contribuir para a
melhoria do rendimento na redução do abandono e na evasão escolar.
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As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação devem
adotar metodologias que tenham como base a formação humanística, promovendo
situações de aprendizagens contextualizadas que considerem as experiências dos
estudantes, como também a elaboração dos seus projetos de vida, os temas da
contemporaneidade, os objetos de conhecimento, o desenvolvimento de competências
promotoras de saúde, como o autoconhecimento, o autocontrole, a autoestima, a
autorresponsabilização, a autonomia, a consciência social, entre outros, voltados à
formação integral e ao enfrentamento de vulnerabilidades sociais que comprometam o
pleno desenvolvimento dos estudantes.
É fundamental que as práticas pedagógicas possibilitem à comunidade escolar o
desenvolvimento de habilidades socioemocionais, conhecimentos, atitudes e valores que
promovam a tomada de decisões baseadas na ética, no bem-estar físico, social e mental,
conferindo- lhe assim um papel interventivo, além de estimular ações de promoção à
saúde e prevenção dos agravos, direcionadas ao enfrentamento das vulnerabilidades dos
estudantes frente às questões de saúde, tais como: prevenção das Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST); prevenção e controle da Dengue/Chikungunya/Zika vírus e outras
arboviroses; prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas; promoção da cultura de
paz e da valorização da vida; prevenção das violências e a promoção de hábitos e atitudes
saudáveis; saúde sexual e saúde reprodutiva; prevenção de doenças imunopreveníveis,
entre outras, contribuindo, assim, para a formação integral dos estudantes.

Organizador Curricular – Etapa: Educação Infantil
Tema Gerador: DCRB Saúde na Escola
0 ano a 1 ano a 6 Meses
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
4 anos a 5 anos e 11 meses
Grupo 1
meses
Grupo 1
Grupo 1
(EI01EO01) Reconhecer seu
(EI02CG02)
Demonstrar
(EI03EO05) Adotar hábitos
corpo e expressar suas
progressiva
independência
de autocuidado, valorizando
sensações em momentos de
com seu corpo.
atitudes
relacionadas
a
alimentação,
higiene,
higiene,
alimentação,
brincadeira e descanso.
conforto e cuidados com a
aparência.
(EI03CG03) Demonstrar
(EI01EO01) Participar do
(EI02EO01) Demonstrar atitudes
controle e adequação do uso de
cuidado do corpo e da
de cuidado e solidariedade na
seu corpo em momentos de
promoção do seu beminteração com crianças e adultos.
cuidado, brincadeiras e jogos.
estar.
(EI03OE02
Inventar
brincadeiras, poemas, canções,
criar rimas e ritmos.
(EI01ET01) Explorar e
(EI03EF06) Participar de situações
(EI03CG02)
Criar
descobrir as propriedades
de escuta de textos em diferentes
movimentos, gestos, olhares,
de objetos e matérias
gêneros textuais (poemas, fábulas,
mímicas e sons com o corpo
em brincadeiras, jogos e
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(odor,
cor,
temperatura)

sabor,

contos,
receitas,
anúncios etc.).

quadrinhos,

atividades como danças e
músicas.
EI03EO02) Atuar de
maneira independente, com
confiança em suas
capacidades, reconhecendo
suas conquistas e limitações.

Organizador Curricular- Etapa: Ensino Fundamental
Tema Integrador -DCRB: Saúde na Escola
Componente:
Habilidades
(EF04C107) Verificar a participação de microrganismos na
produção de alimentos, combustíveis, medicamentos entre
outros.
(EF04C108) Propor a partir do conhecimento da forma de
transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e
protozoários) atitudes e medidas adequadas para prevenção de
doenças a eles associadas.
(EF05C105) Construir propostas coletivas para o consumo
mais consciente, descarte adequado e aplicação de hábitos de
reutilização e reciclagem de materiais consumidos na escola ou
na vida cotidiana.

1º

X

Anos
5º 6º
X

2º

3º
X

4º
X

X

X

X

X

X

X

X

X

7º

8º

9º

7.5. Educação Ambiental
A Educação Ambiental, um dos Temas Integradores do Documento Curricular
Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, é definida pela Lei
Estadual nº 12.056/2011, como o conjunto de processos permanentes e continuados de
formação individual e coletiva para a sensibilização, reflexão e construção de valores,
saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando a uma relação sustentável da
sociedade humana como ambiente que integra, principalmente no que concerne à fauna,
à flora e aos recursos hídricos.
Diante do atual cenário global, em que a preocupação com as mudanças
climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos
socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias evidenciam-se na prática
social, cabe às unidades escolares incluir os princípios da educação ambiental de forma
integrada aos objetos de conhecimentos obrigatórios, como forma de intervenção ampla
e fundamentada para o exercício pleno da cidadania, conforme destacado nas Leis de
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) e nas Diretrizes Curriculares
Nacionais de Educação Ambiental, estabelecidas pela Resolução nº 2, de 15 de junho de
2012, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental. Nesse contexto, é de suma importância que a
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comunidade escolar conheça os Programas relativos à Educação Ambiental, promovidos
pelo Governo do Estado da Bahia, a fim de fortalecê-la e enraizá-la. Destacamos o
Programa de Educação Ambiental do Sistema Educacional da Bahia (ProEASE), o qual
tem como finalidade orientar e fortalecer o processo educativo, uma vez que apresenta
princípios, diretrizes e linhas de ação, e fornece subsídios teórico-metodológicos que
objetivam ampliar os conhecimentos dos profissionais da educação, de forma que ações
permanentes integrem a temática ao cotidiano e ao Projeto Político-Pedagógico,
contribuindo para a formação integral e cidadã dos estudantes, por meio de uma prática
transformadora e emancipatória e, consequentemente, atingindo toda a sua dimensão no
espaço escolar.
O ProEASE traz princípios e diretrizes que poderão subsidiar a abordagem dos
objetos de conhecimento, conforme ilustra a imagem a seguir.
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Para Guimarães (2004), o sentido de educar ambientalmente vai além de
sensibilizar a população para o problema. Ele destaca que “só a compreensão da
importância da natureza não tem levado à sua preservação por nossa sociedade”,
complementando que “a Educação Ambiental já está definitivamente incorporada à
escola”. Entretanto, o que se observa de forma geral é uma prática fragilizada, com ações
fragmentadas e dissociadas da realidade local, reflexo da formação recente de um lócus
acadêmico em torno da temática, dos processos formativos dos profissionais da educação
que, na maioria das vezes, ocorre dentro de uma lógica reducionista e conservadora em
um campo de disputa ambiental – “lógica conservadora” versus “proposta dialógica e
reflexiva”.
O trabalho com Educação Ambiental deve partir do pressuposto de que existe um
tensionamento entre sociedade e ambiente oriundo da relação de poder historicizada, não
naturalizada e passível de transformação (CAVALCANTE, 2005). Para Layrargues
(1999), a identificação e a resolução de problemas locais podem ser estratégias
metodológicas privilegiadas para a prática educativa e, também, um instrumento
importante para a Educação Ambiental.
O fluxo reflexivo do pensamento crítico (COSTA-PINTO; MACEDO, 2012),
Figura 2, ilustra a dinâmica preconizada pela Educação Ambiental, de forma que
possamos conhecer ontem, entender o hoje e intervir no amanhã.
Diversos mecanismos são utilizados para a implementação da Educação
Ambiental nas escolas. Para Vasconcellos (1997), a presença em todas as práticas
educativas da reflexão sobre as relações dos seres entre si, do ser humano com ele mesmo
e do ser humano com seus semelhantes é condição imprescindível para que a Educação
Ambiental ocorra.
Destacamos a importância das unidades escolares, por meio dos seus currículos,
implementarem a Educação Ambiental de forma crítica – questionando as condicionantes
sociais que geram problemas e conflitos socioambientais; emancipatória – visando a
autonomia dos sujeitos frente às relações de expropriação, opressão e dominação; e
transformadora – buscando a mudança do padrão societário, no qual se define a
degradação da natureza e, em seu interior, da condição humana (BAHIA, 2015).
Como já afirmado nos Marcos Teóricos, Conceituais e Metodológicos, segundo
Sidney (2018), o currículo é compreendido como:
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“Um

artefato

socioeducacional

conceber/selecionar/produzir,

que

organizar,

se

configura

institucionalizar,

nas

ações

de

implementar/dinamizar

saberes e atividades, visando mediar processos formativos.”

Essa concepção considera a flexibilidade do currículo, as demandas dos sujeitos,
seus contextos, espaços de aprendizagem, levando em conta a diversidade dos Territórios,
adequando-o a variadas metodologias que possibilitem a aprendizagem significativa dos
estudantes para a formação humana integral.
Nessa perspectiva, a Pedagogia Histórico-Crítica, que evidencia a consciência dos
condicionantes histórico-sociais da educação (SAVIANI, 1985), respalda o trabalho com
a Educação Ambiental, objetivando um equilíbrio entre teoria e prática, de forma a
envolver os estudantes em aprendizagens significativas. Constitui-se como uma boa
ferramenta para “despertar” as questões socioambientais, uma vez que requer dos
profissionais da educação uma nova forma de trabalhar com os objetos e áreas do
conhecimento de maneira contextualizada, evidenciando que os saberes advêm da história
produzida pela humanidade e das diversas tecituras nas relações naturais e sociais.
A didática da Pedagogia Histórico-Crítica é um riquíssimo material desenvolvido
pelo Professor Gasparin (2005) por meio de sua prática pedagógica. Esta oportunizará
que a teoria se efetive realmente na ação docente, por meio dos passos estruturados abaixo
e representados na figura a seguir.
1º Passo – Prática Social Inicial: Nível de desenvolvimento atual do educando;
2ºpasso – Problematização: consiste na explicação dos principais problemas postos pela
prática social, relacionados ao conteúdo que será tratado;
3º passo – Instrumentalização: essa se expressa no trabalho do professor e dos estudantes
para a aprendizagem;
4º passo – Catarse: é a expressão elaborada de uma nova forma para entender a teoria e
a prática social;
5º passo – Prática social final: novo nível de desenvolvimento atual do educando, consiste
em assumir uma nova proposta de ação a partir do que foi aprendido. É fundamental a
identificação de temas-chave – o Programa de Educação Ambiental da Bahia apresenta
de forma sistematizada as informações para a implementação e o enraizamento da
educação ambiental, considerando as especificidades e necessidades de cada território, de
forma a promover discussões contextualizadas e integradas aos problemas ambientais e
sociais, conforme preconizado pelas Políticas Nacional (Lei nº 9.795/99) e Estadual (Lei
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nº 12.056/2011) de Educação Ambiental, como também pelas Resoluções dos Conselhos
Nacional (CNE/CP nº02/2012) e Estadual (CEE nº 11/2017) de Educação e,
principalmente, considerando o caráter interdisciplinar que a Educação Ambiental possui,
devendo as escolas e, principalmente, os profissionais da educação desenvolverem como
uma prática educativa integrada, contínua, permanente, de forma transversal
(BARBOSA; ROCHA, 2018), e não como um componente curricular isolado.

Organizador Curricular – Etapa: Educação Infantil
Tema Gerador: DCRB Educação Ambiental
0 ano a 1 ano a 6 Meses
1 ano e 7 meses a 3 anos e
4 anos a 5 anos e 11 meses
Grupo 1
11 meses
Grupo 1
Grupo 1
(EI01ET04) Manipular, experimentar,
(EI02ET05) Observar,
(EI03ET01) Estabelecer
arrumar explorar o espaço por meio de
relatar
e
descrever
relações de comparação
experiências de deslocamento de si e
incidentes do cotidiano e
entre objetos, observando
dos objetos.
fenômeno naturais (luz,
suas propriedades.
vento, chuva, etc.)
(EI01CG02)
Imitar
gestos
e (EI02ET05) Explorar e (EI03OE09)
Levantar
movimentos de outras crianças, adultos descrever semelhanças e hipótese em relação à
e animais.
diferenças
entre
as linguagem escrita, realizando
características e propriedades registro de palavras e textos.
dos objetos (tamanho, peso,
textura).
(EI01TO05) Utilizar materiais (EI02ET05) Compartilhar, (EI03OE03)
Identificar
variados com possibilidades de
com
outras
crianças, gêneros
textuais
mais
manipulação (argila, massa de situações de cuidado de frequentes, recorrendo a
modelar),
explorando
cores, plantas e animais nos espaços estratégias de configuração
texturas, superfícies, planos, formas da instituição e fora deles.
gráfica do portador do texto
e volumes ao criar objetos
nas páginas.
tridimensionais.

Organizador Curricular- Etapa: Ensino Fundamental
Tema Integrador -DCRB: Educação Ambiental
Componente: Geografia e Ciências.
Habilidades

1º

2º

(EF02HI11) Identificar impactos no meio ambiente causados
pelas diferentes formas de trabalho existentes na comunidade
em que vive.

x

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias
no processo de decomposição, reconhecendo a importância
ambiental desse processo.

x

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros
materiais nas atividades cotidianas e discutir os possíveis
problemas decorrentes desses usos.

x

3º

4º

Anos
5º 6º

7º
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7.6. Educação Financeira para o Consumo
A sociedade contemporânea vive um momento de crise, em que se faz necessária
a mudança do paradigma antropocêntrico. Os padrões de consumo impostos pela
“sociedade”, por meio do sistema econômico predominante, devem ser revistos, sob pena
de inviabilizar a continuidade da vida no planeta.
A educação possui papel fundamental na formulação de uma nova mentalidade, e
a Educação Financeira e para o Consumo é elemento-chave na formação de uma
consciência em relação à responsabilidade social na busca da qualidade de vida das
pessoas e do planeta. Em uma sociedade em que é mais importante o TER do que o SER,
abrem-se as portas para a discussão sobre o consumo consciente e sobre o que, como e
por que consumimos.
Neste contexto, o Tema Integrador Educação Financeira e para o Consumo visa a
construção e o desenvolvimento de comportamentos financeiros consistentes, autônomos
e saudáveis, para que os estudantes possam, como protagonistas de suas histórias, planejar
e executar os seus projetos de vida.
Ferreira (2017), em seu artigo intitulado “A importância da educação financeira
pessoal para a qualidade de vida”, apresenta argumentos e relaciona os índices de
qualidade de vida com os conhecimentos e práticas da educação financeira pessoal,
destacando que não há intenção de:
“[...] expor que qualidade de vida é parar de gastar ou poupar apenas para item específico,
e sim mostrar que gastando deforma consciente e inteligente o indivíduo tem mais
possibilidade de conquistar o que para ele é importante assim como proporcionar uma
vida mais tranquila e estável sem um endividamento constante que acaba por tirar a
tranquilidade do indivíduo.”

As unidades escolares devem promover a inserção de conteúdos que estimulem a
capacidade de escolha consciente e responsável nas discussões em sala de aula, apontando
para a formação de indivíduos que possam gerir/mediar os recursos, transcendendo a
questão restrita ao dinheiro, ou seja, não versado na aquisição de bens associados, tão
somente, ao lucro imediato, mas para a constituição de cidadãos que reconheçam o caráter
finito dos recursos e, portanto, capazes de agregar bens sem desconsiderar o desperdício
e o descarte irresponsável destes no ambiente e, principalmente, o consumismo
desenfreado.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
91 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

7.7. Cultura Digital
A transformação da materialidade dos bens culturais analógicos em dados
codificados digitais, representa uma alteração significativa nos processos de produção,
reprodução, distribuição e armazenamento dos conteúdos simbólicos – a cultura digital
expressa a mudança de uma era. Hoje, graças à complexa tecnologia dos meios de
comunicação, o que acontece a milhares de quilômetros faz parte da nossa experiência
cotidiana. Ambientada pelas tecnologias da comunicação, a sociedade atual vive em
vários lugares simultaneamente, uma espécie de amálgama entre presença física e
presença a distância.
Nesse contexto, o geógrafo Rogerio Haesbaert propõe adotar a noção de
multiterritorialidade, na medida em que existe a possibilidade de “experimentar vários
territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma territorialização efetivamente
múltipla” (2004, p. 11). A noção de multiterritorialidade traduz a demanda
contemporânea de apropriação e pertencimento flexíveis, de territorialidades mais
instáveis e móveis. Anteriormente, a relação com os acontecimentos se dava no passado,
como a luz das estrelas no céu.
Na nova circunstância social, as pessoas experimentam uma presentificação do
mundo – é o tudo ao mesmo tempo agora. A revolução digital possibilitou a existência de
uma espacialidade virtual, o ciberespaço e a interconexão progressiva das pessoas e
organizações ao redor do globo, alterando, radicalmente, também, os processos
produtivos – por isso, a revolução digital também é conhecida como terceira revolução
industrial.
Atualmente, são 4,1 bilhões de pessoas conectadas em todo o mundo (INTERNET
WORLD STATS, 2018) e 120,7 milhões no Brasil (CGI.BR/NIC.BR; CETIC. BR, 2018).
O crescimento exponencial da conectividade no mundo, a estruturação de políticas
multidimensionais e transnacionais, a economia que ultrapassa as fronteiras dos países e
imbrica todos eles – essa configuração atual do mundo interdependente é chamada pelo
sociólogo catalão, Manuel Castells, de Sociedade em Rede (CASTELLS, 2007). A
facilidade de conexão e a redução de custos de equipamentos, especialmente de
celulares/smartphones, marcam um ponto de ruptura com a lógica de broadcasting. A
internet redefiniu a relação entre produtores (profissionais de criação e distribuição de
conteúdo) e consumidores. Os consumidores convertem-se em produtores ou editores, na
medida em que difundem conteúdos próprios, remixados por eles, ou simplesmente
compartilham materiais de sua seleção. O acesso facilitado e barato também deu vazão
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ao caudaloso rio de informações até então represado. Um estudo da International Data
Corporation indica que, até 2025, a quantidade de dados produzidos no mundo será de
163 zettabytes (cada zettabyte é um trilhão de gigabytes), dez vezes a quantidade de dados
gerados em 2016, que totalizou 16,1 zettabytes (IDC, 2017).
A ambiência criada pela profusão de suportes e a constante circulação de
conteúdos favorecem a emergência de formatos narrativos híbridos, adequados ao mundo
hiperconectado. Segundo Gonçalves, “Na era da convergência midiática, discutir a
linguagem de cada mídia separadamente não é mais suficiente para se entender como a
mensagem adquire novos contornos, dependendo do meio que a veicula” (2014, p. 16).
A internet torna tudo isso possível porque os conteúdos digitais absorvem textos,
imagens e sons e podem ser transferidos em altíssima velocidade, a partir de pacotes de
informação padronizados, de acordo com inúmeras regras, chamadas protocolos, que
definem efetivamente o modo, os limites e as formas dessa comunicação. [...]
A internet é capaz de transferir e vincular tudo o que possa ser digitalizado.
(SILVEIRA, 2007, p. 27). Este contexto abre espaço para inovações estéticas e formais.
Henry Jenkins afirma “Estamos descobrindo novas estruturas narrativas, que criam
complexidade ao expandirem a extensão das possibilidades narrativas, em vez de
seguirem um único caminho, com começo, meio e fim” (2008, p. 165).
Os novos formatos narrativos presumem a ambiência em rede e interação entre
várias mídias, a fim de melhor aproveitar a convergência de suportes e a conectividade
do mundo contemporâneo. No universo de pessoas e instituições produzindo conteúdo,
multiplica-se, exponencialmente, a forma de conectar-se, de interagir e colaborar entre si
– e, frequentemente, com agentes fora de seu círculo mais próximo, muitas vezes
desconhecidos.
A colaboração motivada por predileções comuns não mobiliza somente números,
mas expertises, sensibilidades, histórias de vida; enfim, as mais variadas formas de
conhecimento humano. Sob a égide da colaboração, as comunidades criadas a partir de
interesses afins conseguem “alavancar a expertise combinada de seus membros. O que
podemos não saber ou fazer sozinhos, agora podemos fazer coletivamente” (JENKINS,
2008, p. 54).
É o que Pierre Levy chama de “Inteligência Coletiva”. Para o autor, a expressão
traduz uma inteligência distribuída em todos os lugares, constantemente valorizada e
coordenada em tempo real, que resulta em uma efetiva mobilização de competências. A
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base e o objetivo da inteligência coletiva seriam o reconhecimento e o enriquecimento
mútuo das pessoas:
“Uma inteligência distribuída em toda parte: esse é o nosso axioma inicial. Ninguém sabe
tudo, todo mundo sabe alguma coisa, todo conhecimento está na humanidade. Não há
reservatório de conhecimento transcendente e conhecimento não é outro, senão o que as
pessoas sabem.” (LEVY,2004, p. 19).

A realização da inteligência coletiva, numa sociedade em rede, inclusive abre
espaço para teorizações a respeito da aprendizagem, como o Conectivismo (SIEMENS,
2004), que alerta para a nossa capacidade em acessar o conhecimento de outras pessoas.
A mesma elaboração teórica observa que a educação formal não é mais a maior parte do
aprendizado, bem como chama atenção para a habilidade de fazer distinções entre
informações importantes e sem importância, num contexto de abundância.
As tecnologias de conectividade contemporâneas abriram um campo de
possibilidades de interação, cada vez mais desenvolvido e expandido, a partir do qual são
inauguradas novas formas de estar em comunidade. Não é à toa que a palavra mais em
moda hoje em dia seja share “compartilhar”. Segundo Henry Jenkins: “Novas formas de
comunidade estão surgindo: essas comunidades são definidas por afiliações voluntárias,
temporárias e táticas, e reafirmadas através de investimentos emocionais e
empreendimentos intelectuais comuns.” (JENKINS, 2008, p. 55).
O pesquisador afirma que produção mútua e troca recíproca de conhecimento são
as forças que mantêm as comunidades. Ainda que seus membros possam mudar de um
grupo a outro, à medida que mudam seus interesses, e pertencer a mais de uma
comunidade ao mesmo tempo.
A Cultura Digital articula-se com qualquer outro campo além das tecnologias,
como Arte, Educação, Filosofia, Sociologia, Ciências Naturais etc. Justamente pela
ubiquidade crescente das tecnologias digitais (SANTAELLA, 2013), instigam
instituições e espaços formativos a conceber novos jeitos de aprender, tanto dentro quanto
fora do espaço escolar.
Esses novos jeitos de aprender, nos dias de hoje, escapam ao modelo hierárquico,
sequencial, linear e fechado em apenas um turno escolar. Compreendem a ideia de rede
no ato de conhecer, alterando formas e jeitos de aprendizagem e interpelando-nos a pensar
novas formas de escolarização e de fazer cultura. (BRASIL, 2009, p. 11).
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Nesse sentido, emergem desafios pedagógicos e estruturais a serem enfrentados
pelas redes de educação, escolas e profissionais da educação. No âmbito dos desafios
pedagógicos, é possível listar:
a) Conhecimento transmídia – A era da convergência, com seus hibridismos, fluxos por
múltiplos suportes e acesso, cada vez maior, a meios de comunicação e produção
multimídia, multiplica as alternativas de geração e circulação do conhecimento.
A escola, entretanto, continua privilegiando, majoritariamente, o binômio leitura/
escrita e, assim, deixa de se relacionar como campo de possibilidades aberto na sociedade
contemporânea. A questão aqui não é o abandono da leitura e da escrita, mas
reconhecimento e valorização da diversidade atual de possibilidades de expressão e
produção de conhecimento legadas pelas inúmeras mídias a que se tem acesso, incluindo
novas estéticas e formatos.
b) Escola na sociedade em rede – Os espaços formais de educação são frequentemente
criticados pelo seu isolamento perante o resto da sociedade. Reposicionada como mais
um dos elos de geração e disseminação do conhecimento, a escola precisa superar essa
solidão, dialogar e articular-se com outros centros produtores de conhecimento. Integrar
e se beneficiar da inteligência coletiva (LEVY, 2004).
De forma correlata, também os docentes têm de aprender a trabalhar de forma
mais horizontal – com alunos e outros agentes educacionais –, abandonando o posto de
fonte única do conhecimento e assumindo-se como curador de itinerários na grande rede
do conhecimento.
c) Produção e autoria – Nunca os meios para pesquisar, produzir e circular conhecimento
estiveram tão disponíveis para tanta gente – e isso se transforma em oportunidades
educativas, pois “as tecnologias digitais propiciam possibilidades de interação, de
autoexpressão e de autoria nunca antes experimentadas” (BONNEL et al., 2016, p. 115).
O cenário atual favorece uma mudança na atitude de professores e estudantes,
agora pensados como “criadores de conteúdos, de cultura, de ciência, de tecnologia e de
artefatos criativos (PRETTO, 2017, p. 57).
Os processos criativos autorais podem e devem ser percebidos como estratégias
de aprendizagem, ao implicar comprometimento e dedicação intensivos. Nessas
situações, os estudantes “se deparam com conceitos em um contexto significativo,
portanto o conhecimento está integrado a uma rica teia de associações”.
Deste modo, “como resultado, os estudantes são mais capazes de acessar e aplicar
o conhecimento em novas situações” (RESNICK, 2017, p. 53 – tradução nossa). Para
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além da aprendizagem em si, a produção permite que todos se coloquem na posição de
sujeitos autores, não apenas daquilo que produziram, mas de seus próprios percursos
formativos. A radicalidade dessa transformação requer uma revisão do modelo
hegemônico escolar – instrucionista, hierárquico, sequencial, linear e fechado em apenas
um turno.
A escola precisa atuar “como uma plataforma educativa, e que se constitua num
ecossistema de aprendizagem, comunicação e produção de culturas e conhecimentos [...]
com um estímulo à criação permanente, à remixagem, à mistura de tudo [...].” (PRETTO,
2017, p. 58).
d) Colaboração – As práticas colaborativas são estruturais e estruturantes na sociedade
em rede. No âmbito da educação, isso é ainda mais evidente, pois a natureza do
conhecimento é colaborativa. A ciência, assim como a arte, avança à medida que ideias
são confrontadas e complementadas. Em projetos ou atividades colaborativas, a criação,
teste, homologação e uso supõem e dependem da ação coletiva, dentre outras experiências
que também chamam atenção.
A colaboração entre pares supõe a autorregulação e não reconhece valores ou
autoridades extrínsecos à ação em si. Como prenuncia o quarto princípio do código de
ética hacker: “o julgamento dos hackers deve ser feito pela qualidade do que eles
efetivamente fazem e realizam [...] e não por critérios falsos, como escolaridade, idade,
raça ou posição”. (PRETTO, 2010).
Assim, a lógica colaborativa se contrapõe ao modelo escolar hegemônico,
organizado na perspectiva da aprendizagem atomizada e individual, sob a tutela de uma
autoridade validadora. Além de castrar o potencial de colaboração dos alunos (e as muitas
possibilidades de aprendizagem correlatas), este modelo é descolado da vida, cada vez
mais cooperativa.
Dependemos cada vez mais dos outros para lidar com informações e
conhecimentos que não somos capazes de processar sozinhos. “Até agora, nossas escolas
ainda se concentram em gerar aprendizes autônomos; buscar informações com outras
pessoas ainda é classificado como ‘cola’.” (JENKINS, 2008, p. 178).
e) Conexão/condições sociais e materiais – para dar os passos descritos anteriormente, é
fundamental ter a estruturação dos espaços educacionais para atender, com propriedade e
de maneira satisfatória, as necessidades da educação contemporânea
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7.8. Educação Fiscal
O Tema Integrador Educação Fiscal exerce um papel importante no DCRB por ter
como objetivo o desenvolvimento de valores e atitudes, competências e habilidades
necessárias ao exercício de direitos e deveres na relação recíproca entre o cidadão e o
Estado, principalmente por dar ênfase ao sujeito de direito na condução da vida social e
nas relações humanas. Sobretudo nas unidades escolares, uma vez que aborda os direitos
assim como os deveres que todos têm com o país, com o estado, com a comunidade e os
semelhantes.
A Educação Fiscal é definida como processo educativo que visa à construção de
uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando a participação do cidadão
no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do
Estado, estabelecendo como norteadores de suas práticas os seguintes princípios: Ético –
da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum;
Estético–da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e
culturais; Político – dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática. Princípios estes que se apresentam como promotores da
articulação entre os campos do conhecimento e os aspectos da cidadania.
Para Canivez (1991), o “cidadão ativo” se diferenciará do “cidadão passivo” pelo
modo como ele participa dos assuntos que envolvem a sua vida em comunidade. Todavia,
o desenvolvimento de uma postura ativa de exercício da cidadania tem como pressuposto
básico uma “competência”, competência esta que se adquire durante a vida por meio dos
diferentes saberes, conhecimentos e experiências e que não pode estar restrita ao
recebimento de informações para apenas permitir ao cidadão, enquanto indivíduo
governado, ter a compreensão de seus direitos e deveres, mas de prepará-lo, muito além
de seu intelecto, para se posicionar de forma ativa, crítica e sensata no ambiente em que
está inserido.
Assim, destaca-se a necessidade de atentar ao disposto na competência geral da
Educação Básica de número 10, exposto na BNCC: “agir pessoal e coletivamente com
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários”
(BRASIL, 2017).
Desta forma, a Educação Fiscal contribui para a relação do cidadão com seus
governantes, e de forma específica, no que se refere a sua participação no processo de
planejamento e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, além de
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potencializar instâncias de participação existentes nas unidades escolares, a exemplo dos
“Colegiados Escolares”, “Grêmios Estudantis” e, principalmente, práticas da gestão
democrática.
A escola, como instituição educativa central, e os profissionais da educação, como
mediadores, têm um papel primordial para a formação de sujeitos fiscalmente educados,
tendo a prática social como início e fim do processo educativo – e, estes,
consequentemente, poderão influenciar nas decisões da sociedade em que vivem, com
intuito de garantir direitos e deveres em benefício da coletividade.
O tema integrador Educação Fiscal constitui-se como um conhecimento a ser
contemplado por todos os Campos de Experiências e Áreas do Conhecimento,
preservando-se suas especificidades, uma vez que os objetos de conhecimento estão
relacionados a questões sociais e econômicas, com efeito, principalmente, do sistema
produtivo.
Envolve

um

processo

de

sensibilização,

informação,

apropriação

e

conscientização dos indivíduos sobre as questões fiscais. O reconhecimento dos saberes
e a construção dos conhecimentos, em Educação Fiscal, devem acontecer de maneira
articulada com os objetos de conhecimento das diversas áreas e por meio de diferentes
processos e linguagens, a exemplo de colóquios, textos, músicas, poesias, artes visuais,
artes cênicas e outras. Neste momento histórico de inquietações nos diferentes setores da
sociedade, contextualizar os desafios do cotidiano pode representar um convite aos
sujeitos envolvidos nos processos de ensino e da aprendizagem a assumirem o papel de
sujeitos transformadores e responsáveis pela elaboração do próprio conhecimento, com
uma visão local e global, capaz de intervir e modificar a realidade social.
A implementação da Educação Fiscal nas unidades escolares se constitui como
prática educativa voltada para o entendimento da realidade social e dos direitos e
responsabilidades, nos níveis pessoal e coletivo, bem como a afirmação da participação
política como princípio. Compreende-se a socialização de conhecimentos acerca da
Administração Pública, de modo especial, a tributação, a alocação e o controle dos gastos
públicos, conceitos imprescindíveis para o entendimento da função socioeconômica dos
tributos para a formação de uma consciência cidadã, ou seja, cidadãos críticos, dotados
de condições que permitam entender os contextos históricos, sociais e econômicos,
conscientes, responsáveis.
A escola, que historicamente é o palco e alvo da disputa de interesses específicos,
representa a organização dual da nossa sociedade, característica da economia, sob e no
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capitalismo, tem a função precípua de tornar o indivíduo cada vez mais capaz de conhecer
os elementos de sua situação no mundo, para intervir e promover sua transformação
(SAVIANI, 1985) e, quando se passa a ter consciência do poder de influenciar e decidir,
um novo mundo pode ser vislumbrado.
A Educação Fiscal poderá ser um dos caminhos de estímulo para o exercício de
uma postura ativa na decisão sobre gestão dos recursos públicos. E é só neste sentido que
se pode entender a cidadania, oportunizando a compreensão da função socioeconômica
dos tributos e possibilitando às pessoas participarem da vida do governo e de seu povo e,
consequentemente, o fortalecimento do ambiente democrático e a busca da justiça social
(BRASIL, 2009).

Organizador Curricular- Etapa: Ensino Fundamental
Tema Integrador -DCRB: Educação Fiscal
Componente: Matemática
Habilidades
(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos
aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis,
improváveis e impossíveis.
(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver
situações cotidianas.
(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a
comparação e a equivalência de valores monetários do sistema
brasileiro em situações de compra, venda e troca.

1º

2º
X

3º

4º

Anos
5º 6º

7º

8º

9º

X

X

8. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
A rede municipal de ensino precisar ter o cuidado de deixar claro em seu DCRM
quais os instrumentos que deverão ser utilizados para registros e anotações avaliativas,
sem os registros precisos a avaliação será invalidada, sendo a educação um processo
contínuo é preciso que cada educador saiba como estava o seu aluno, o que ele sabe, e o
que ele precisa saber para avançar. A avaliação não é o fim do processo da aprendizagem
é o começo para o desenvolvimento da aprendizagem.
O aluno não pode ser avaliado apenas no seu aspecto cognitivo, ele não é aluno
24 horas por dia, ele é a criança que pode ser filho único que cresceu cercado de cuidados
em um mundo letrado, e /ou um aluno que é aquele filho deixado pela mãe solteira para
ser criado por uma avó ou uma tia, que tem a rua como referência de vida, que apanha de
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crianças maiores, que já experimentou o gosto amargo da vida. Precisamos ver nossos
alunos com um olhar diferenciado, se colocar no lugar dele e sentir um pouco o que ele
sente, compreender e descobrir os saberes individuais de cada aluno, somente depois
dessa dinâmica é possível avaliar, refletir e reavaliar.
Resultados das avaliações externas. Propor no DCRM, o que fazer com os
resultados das avaliações externas? Criar fóruns de discussão com apresentação dos
resultados. Compreensão dos gráficos, os cálculos para chegar aos resultados de cada
escola e do município. Criar Formação Continuada para falar de avaliação; Criar Oficinas
sobre Avaliação, apresentando os instrumentos avaliativos.
Instrumentos de avaliação do município de Almadina:
•

Diário de classe atualizado de acordo com O DCRM;

•

Ficha de Acompanhamento e desenvolvimento para a Educação Infantil;

•

Fichas de Acompanhamento e Desenvolvimento do PNAIC, Alfabetização e
Letramento;

Quando pergunta o que avaliar, pensa-se que a educação precisa traçar os caminhos e
determinar o que deverá ser avaliado, e o principal instrumento a ser avaliado não será a
pessoa do aluno, mas o aprendizado, quando pensa desta forma desmistifica aquela antigo
pensamento de que o aluno será punido ou premiado de acordo com sua nota. A proposta
Curricular da escola deve argumentar e fundamental a aplicabiliade da avaliação escolar,
deixando claro o que quer avaliar. Avaliando o ensino-aprendizagem, estará o professor
avaliando alguns dos elementos da educação como a escola, as metodologias, os
conteúdos, as estratégias e os objetivos (MOREIRA, 2014).

PARTE II

9. EDUCAÇÃO INFANTIL
9.1. Introdução
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi homologada em dezembro de
2007, pelo Ministério da Educação, orientando a educação brasileira para a construção de
uma sociedade democrática, inclusiva e justa. A BNCC estabelece o conjunto essencial
dinâmico que estimula o conhecimento e habilidades para todos os alunos da Educação
Básica do Brasil.
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A Educação infantil sofreu grandes transformações ao longo dos anos, foi um
processo longo e difícil. Durante esse processo surge uma nova concepção de criança,
totalmente diferente da visão tradicional. Por muito tempo a criança foi vista como um
ser sem importância, quase invisível, hoje ela é considerada em todas as suas
especificidades, com identidade pessoal e histórica.
Diante dessas mudanças, surgiram novas exigências sociais e econômicas, e o
atendimento teve que acompanhar os rumos da história. Sendo assim, a Educação Infantil
de uma perspectiva assistencialista transforma-se em uma proposta pedagógica aliada ao
cuidar, procurando atender a criança de forma integral, onde suas especificidades
(psicológica, emocional, cognitiva, física, etc.…
Portanto, assim como a BNCC, o Referencial Curricular Municipal é de
fundamental importância, pois deve constar e considerar as pluralidades e contextos
socioeducacionais de apropriação e realidade, sendo pertinente e relevante, para depois
desse processo ser apropriado pelos educadores da Educação Infantil do Município de
Almadina. É de fundamental importância o reconhecimento e respeito à diversidade
cultural.
As concepções sistematizadas neste documento devem ser consideradas um
avanço para orientar e subsidiar as práticas cotidianas da escola infantil e a garantia do
direito a uma educação de qualidade, com muito dinamismo, criatividade, objetivando a
aprendizagem e considerando campos dos saberes de cada educando.
Segundo o Parâmetro Nacional de Infraestrutura (2006):
[...] busca ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, visando construir o ambiente
físico destinado à Educação Infantil, promotor de aventuras, descobertas, criatividade,
desafios, aprendizagem e que facilite a interação criança–criança, criança-adultos e deles
com o meio ambiente. O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, “brincável”,
explorável, transformável e acessível para todos (BRASIL, 2006, p. 3).

Um Currículo é uma ferramenta intencional de transformação da vida, na medida
em que se percebem desejos e se consideram as emoções e sensibilidades dos sujeitos
envolvidos na prática. Dessa forma, ao falar da Educação Infantil, é importante que, por
meio desse documento, novas possibilidades de ensino sejam evidenciadas no Município
de Almadina, de acordo a realidade e especificidades de cada um.
Visto que a Educação Infantil no Município sempre seguiu as orientações
Nacionais para a Educação Infantil, pois nunca teve documentos próprios para orientar
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na formação do ensino e aprendizagem. Logo, com a construção do Referencial
Curricular de Almadina, a Educação Infantil terá um novo direcionamento, visando a
melhoria na qualidade do ensino.
O currículo é compreendido como trajetória ou percurso, potencializador das relações entre a nossa vida e a do outro, propondo o acolhimento e o respeito às identidades,
questões éticas, da estética, da política, da cultura, da espiritualidade, gênero, étnicoraciais, transversais à formação da criança, bem como, afetivas e cognitivas de cada
indivíduo.
Vale ressaltar que, além de despertar memórias, este documento curricular traz
esperança e evidencia a importância do desenvolvimento de capacidades e habilidades
para lidar com emoções, vivenciados até mesmo por meio de uma simples roda de
conversa, e/ou explorando cada canto dessa estreita faixa de terra do Município, entre as
montanhas, lindas e exuberantes paisagens desse cantinho acolhedor.
As mudanças são constantes, a sociedade evoluí, a população cresce, e cada
instituição familiar trazem consigo os valores, princípios e mudanças significativas,
necessitando de aprimoramento e concepções na Educação Infantil.
Portanto, diante das pluralidades e diversidades que cada aluno traz consigo, para
lidar com tantos desafios, é necessário refletimos sobre a necessidade da escola de
Educação Infantil buscando um conhecimento mais detalhado sobre as famílias do nosso
Município, já que, atualmente, há tantas formas de organização familiar.
Nesse sentido, a Educação Infantil, necessita, por intermédio de toda equipe
escolar, tornar-se cada vez mais, uma rede de apoio concreto para as crianças e suas
famílias, estando sempre atentos às demandas. Assim, com uma participação mais efetiva
e um diálogo saudável e constante com troca de experiências de suas vivencias, cultura,
costumes, religiosidade familiar e valores, certamente, continuaremos com uma educação
de qualidade.
Segundo indica Parolin (2003a, p. 99) “As duas Instituições, família e escola,
quanto mais se diferenciam, mais necessitam uma da outra”. Essa reflexão e parceria deve
ser uma constante, pois é de fundamental importância para a formação do indivíduo.
Logo, para perceber em quais contextos de representatividade encontra-se o
processo educacional, é preciso empreender um mapeamento das principais linhas nas
quais ele se encontra. Para tanto, faz-se necessário interrogar os processos de
constituições das subjetividades e problematizá-los à luz dos discursos assumidos no
contexto da educação.
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Nessa perspectiva, de acordo a realidade e especificidades de cada criança do
nosso município, sejam aquelas que vem dos bairros, da zona rural e da zona urbana,
propõe uma discussão sobre a evolução histórica e da concepção de infância e sua
repercussão ao bom atendimento em cada escola da educação infantil, tendo todas as
dimensões respeitadas.
Segundo Zabalza ao citar Fraboni: “a etapa histórica que estamos vivendo,
fortemente marcada pela “transformação” tecnológico-científica e pela mudança éticosocial, cumpre todos os requisitos para tornar efetiva a conquista do salto na educação da
criança, legitimando-a finalmente como figura social, como sujeito de direitos enquanto
sujeito social” (1998:68).
Nesse sentido, a infância é algo que caracteriza a criança, a sua essência, o seu
modo de agir e pensar, que se diferencia do adulto, e, portanto, merece um olhar mais
específico. Diante dessas mudanças, vale ressaltar o grande fortalecimento da nova
concepção de infância, garantido em lei os direitos da criança enquanto cidadã,
respaldados no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); a nova LDB, Lei nº9394/96,
incorpora a Educação Infantil como primeiro nível da Educação Básica.
Toda essa formação do indivíduo repercute fortemente no papel da Educação
Infantil, pois é a base e direciona para o ensino fundamental. Dessa maneira, a Educação
Infantil está intrinsicamente ligada ao conceito de infância, tendo a sua evolução marcada
pelas transformações sociais que originaram um novo olhar sobre cada criança.
Assim, faz-se necessário pontuar que é preciso compreender na Educação Infantil
no âmbito da Educação Básica, como uma especificidade pedagógica, a partir de suas
características cognitivas e psicológicas, com possibilidades didáticas que sejam potentes
para a acolhida das singularidades contemplando os objetivos de aprendizagem de cada
crianças de 0 a 5 anos.
Portanto, a concepção da criança como um ser particular, é que vai gerar as
maiores mudanças na Educação Infantil, tornando o atendimento às crianças mais
específico, exigindo do educador uma postura consciente de como deve ser realizado o
trabalho com as crianças pequenas, quais as suas necessidades enquanto criança e
enquanto cidadão.
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9.2. Concepção de Infância e sua Formação – Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento.
A Educação, está alicerçada no respeito e proteção à dignidade de cada educando,
tendo como objetivo a formação do indivíduo junto ás suas especificidades. Dessa forma,
mantém o compromisso pela construção de uma escola que se reconheça como espaço
pleno de vivências e direitos, premissa fundamental para embasar as relações humanas
que acontecem na escola em todos os seus âmbitos.
A Educação Infantil tem como principal objetivo a promoção do desenvolvimento
integral das crianças de zero a cinco anos e 11 meses de idade garantindo o acesso aos
processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens,
proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e
interação com outras crianças. Assim, as experiências pedagógicas vivenciadas pelas
crianças devem ser compreendidas de modo a garantir a totalidade nos conhecimentos
que constrói, nas relações entre razão e emoção, nas expressões corporais e verbais que
desenvolve.
Nessa perspectiva, é importante desenvolver uma educação pautada em várias
dimensões necessárias à formação cidadã: ciências, artes, cultura, história, ética,
afetividade, entre outras. Assim, a escola é concebida como espaço sociocultural, lugar
de convivência inclusiva, respeitosa e afetiva. É direito da criança e dever do Estado,
oferecer uma educação de qualidade a todo indivíduo.
Portanto, os princípios apresentados, presentes em um trabalho pedagógico é de
fundamental importância, orientam um currículo para a Educação Infantil que permita ao
professor “refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto de
práticas e interações, sendo flexível, garantindo a pluralidade de situações que promovam
o desenvolvimento pleno das crianças” (BNCC,2017, p.37).
Diante disso, vale ressaltar que, no currículo, os Princípios de Educação Infantil
devem estar materializado nos direitos de Conviver, Brincar, Participar, Explorar,
Expressar e Conhecer-se, permitindo e contribuindo para a aprendizagem e
desenvolvimento dos educandos, através de experiências que sejam significativas para os
mesmos.
Logo, o currículo na Educação Infantil prioriza a formação identitária, a
ludicidade constante, a autonomia, a autoestima, a cooperação, as interações e as
brincadeiras no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, sendo o brincar
aspecto significativo de possibilidades na criação de situações cotidianas que permitam a
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construção da sua identidade, da imagem de si mesmo e do mundo em que vive, pois isso
tudo fazem parte dos Campos de Experiências que estão na BNCC, pois dentre de cada
campo, em vez de habilidades, há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
É de fundamental importância a mediação e contribuição do professor,
principalmente nessa fase, pois na primeira infância, os aspectos cognitivos e
socioemocionais influenciam significativamente o desenvolvimento da criança, no
entanto, exclusivamente não determinam seu futuro.
Desse modo, inovar, reinventar, acompanhar e registrar o percurso vivenciado
pelas crianças ao longo de sua trajetória, por via de um olhar sensível, é preponderante
para que esse período de acolhimento possa ser avaliado individualmente no decorrer de
cada processo a cada nova etapa e aperfeiçoado pelo professor.

9.3. Articulações e Garantias
É muito importante demonstrar a relevância da articulação entre Educação Infantil
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considerando suas especificidades e o trabalho
pedagógico de ambos níveis de ensino, aproximando, articulando, tendo um
direcionamento para a complexidade da aprendizagem compromissada com a
qualificação da formação. Desse modo, se faz necessário uma concretização de práticas
mais humanizada que promova o desenvolvimento integral da criança, sobretudo na
transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais.
Diante disso, o Ministério da Educação aponta para uma ação de equidade social,
garantindo que todas as crianças tentam a continuidade escolar, pois, muitas vezes
acontecem as distorções produzidas pelos mecanismos. Não se tratava tão somente da
antecipação da escolarização obrigatória, mas também de sua ampliação, o que poderia
significar mais permanência e qualidade referente a aprendizagem.
No Brasil, com base na Lei nº11.274/2006, prescreve a obrigatoriedade e o
ingresso de todas as crianças de seis anos de idade no primeiro ano do Ensino
Fundamental. Vale ressaltar, que as experiências vivenciadas pelas crianças na Educação
Infantil são diferentes das do Ensino Fundamental, uma vez que essa primeira etapa
favorece as interações, o aspecto lúdico, a corporeidade, o movimento, as expressões,
enquanto que a segunda etapa, privilegia as práticas individualizadas, enfatizando o
processo de construção da língua escrita e pouco investimento nas atividades lúdicas é
bem menor.
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Segundo Campos e Silva (2011) essa transição tem sido feita de forma
inconsistente em alguns contextos educacionais, e as expectativas da iniciativa não vêm
ocorrendo. É preciso considerar as especificidades e ter orientações norteadoras sobre a
educação das crianças pequenas, das suas condições socioculturais concretas, pois essa
etapa envolve afeto, prazer, fantasia, brincadeira, movimento, poesia, ciências, artes,
linguagem, música, etc., é por meio da brincadeira e interação que elas aprendem.
A Educação Infantil, além de fazer parte da educação Básica, é complementar à
educação da família e um direito da criança; portanto não se constitui apenas como um
pré-requisito para o seu ingresso na escola, mas critérios de qualidade respeitando os
direitos fundamentais das crianças: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR,
EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. Logo, os direitos não devem ser
apenas em relação a aprendizagem, mas de direito formativo do indivíduo com proposta
pertinentes e relevantes de acordo as especificidades e singularidades de cada criança e
demandas das instituições.
Com base na Lei nº 11.274 e a modificação no art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional de 1996, tornou-se de caráter obrigatório, o ingresso de todos os
alunos aos 06 anos no Ensino Fundamental, pois nessa segunda etapa da Educação Básica,
terão pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, além da percepção adequada do
ambiente natural e social.
Portanto, se no âmbito formal o primeiro ano passou a pertencer ao Ensino
Fundamental, a boa prática pedagógica deve estar inserida na Educação Infantil, pois o
fato do educando ter acesso as situações em que a leitura e a escrita possuem usos reais
de expressão e comunicação, será ideal e um elemento facilitador para o processo de
transição entre a primeira e a segunda etapa da Educação Básica .

9.4. Educação Infantil na Perspectiva da Educação Integral como Direito
A Educação Integral compreende a garantia de desenvolvimento dos sujeitos em
todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural – e a constituição
de um projeto coletivo, compartilhado com crianças, jovens, famílias, educadores,
gestores e comunidade local.
Projetar a Educação Integral é fazer política pública de direitos e deveres, é poder
sistematizar o conhecimento sobre a realidade de nossa clientela, o conhecimento que
cada um traz e as suas reais necessidades, evidenciando coletivamente e potencializando
estes saberes, senso comum e habilidades no desenvolvimento integral do indivíduo e que
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exige um trabalho pedagógico significativo, formação dos profissionais e constituição de
um ambiente prazeroso, que pense o aluno como sujeito com dificuldades e diferenças
geradas em seu meio social.
Não se pode conceber a educação integral somente visando a instituição ou uma
instituição que seja depósito de humanos que passam todo o tempo em carteiras
enfileiradas, inertes, sem uma educação de excelência. Este ser humano exige o
desenvolvimento de amplas dimensões compreendidas em três pilares: 1- A condição da
formação e construção do ser humano, pleno; 2- O tempo e o espaço, o fazer e o espaço
físico, fora do quadrado; 3- Fazer pedagógico com atividades sistematizadas, práticas
voltadas para a sua realidade e com participação ativa da comunidade. Ou seja, como já
dizia Paulo Freire, “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz,
de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”.
Nesta reformulação de nosso currículo, poder pensar a educação integral é
permitir o desenvolvimento do ser humano e propiciar condições para o seu aprendizado,
seguindo determinações legais da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205, bem
como na Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996 em seu Art. 2º, em que cita que a educação
é direito de todos e dever do Estado e da Família. Essa concretização evidencia a
necessidade de um grande investimento financeiro voltado para a capacitação dos
profissionais da educação, aperfeiçoamento estrutural dos espaços físicos escolares,
aquisição de materiais específicos para ampliação das modalidades, maior valorização
profissional e estimulação à efetivação do Plano Municipal de Carreiras que assegura a
possibilidade de psicólogos/psicopedagogos e assistentes sociais no serviço diário do
ambiente educacional, ou seja, um currículo não somente de disciplinas ou conteúdos,
mas que atenda aos sujeitos em sua integralidade, possibilitando a manutenção de
vínculos socioculturais em todos os momentos e lugares, não somente compreendido por
ampliação do tempo de permanência no ambiente escolar.

9.5. Entretecimento entre currículo, didática e processos de aprendizagem na
Educação Infantil
O Currículo e a Didática têm uma relação precisa e vidente, uma vez que, a
disposição das disciplinas no currículo segue uma certa orientação didática e também
filosófica.
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O Currículo precisa ser dinâmico, e incorporar as formas de aprendizagens intra e
extra escolares, buscando um movimento de transformação constante na pratica social e
de maneira interdisciplinar.
A Didática tem a capacidade de tornar um conhecimento compreensível e
acessível de maneira plural, não apenas conhecimentos técnicos mas sua dimensão
epistemológica, relacionando o saber pedagógico, o saber da matéria e o saber da
experiência, essa interação irá contribuir no desenvolvimento afetivo, moral e cognitivo
do aluno.
A Educação Infantil é atendida de duas formas, é preciso analisar separadamente
as duas faixas etárias de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, são grupos tratados de forma diferentes
tanto nos objetivos, como nas demandas.
É importante pautar cada vez mais na qualificação dos profissionais que atuam
nesse nível de ensino, e no desenvolvimento dos programas e currículos, é importante
ressaltar a disponibilidade de mobiliários e equipamentos lúdicos e também outros
matérias pedagógicos adequados e necessários para os espaços, pois tudo isso ajuda no
processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
É necessário que o currículo assegure a aprendizagem e desenvolvimento da
criança, e é importante que as instituições de ensino infantil garantem o direito a uma
educação na perspectiva de desenvolver propostas pedagógicas que possam dialogar com
o currículo que seja significativo para a educação infantil, com base nos princípios éticos,
estéticos e políticos.
Portanto, para que a educação infantil tenha bons desempenhos não basta apenas
bons projetos ou grandes espaços, mas é preciso ressaltar a importância de professores
qualificados para o bom desenvolvimento na formação do ensino e aprendizagem na
educação infantil, e dessa forma refletir sobre as práticas vivenciadas pelas crianças,
considerando seus saberes e suas necessidades.

9.6. As transições entre educação infantil e ensino fundamental: questões didáticas
e curriculares.
Na BNCC diz que na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais
compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que
promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências,
sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes.
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Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a BNCC indica a continuidade do
que se propõe na Educação Infantil, visto que é um contínuo no processo de ensino
aprendizagem, atentando-se para desenvolvimento da criança nesse novo ciclo de
mudanças das relações sociais.
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do conhecimento ocorre
pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de
linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus
interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a
autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que
lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos
sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com
o ambiente. (BRASIL, 2017,p. 57)

Dessa forma é preciso compreender que essa continuidade é imprescindível dentro
do processo de transição desses níveis de ensino, sendo que as crianças que frequentam a
educação infantil serão as mesmas a frequentar o ensino fundamental, no entanto os
profissionais da educação e as famílias devem estar envolvidos nesse processo de
transição, uma vez que envolve uma adaptação da criança a tempo, espaços e pessoas
diferentes do convívio.
Falar sobre transições das crianças é, antes de qualquer coisa, pensar na Educação
Infantil e Ensino Fundamental enquanto espaço de infância é compreender
especificidades inerentes a cada fase como a inquietude corporal, a capacidade de criar,
questionar, estranhar, fantasiar, transgredir regras, estabelecer semelhanças, de construir
vínculos e perceber o mundo sobre sua própria ótica.
Garantir o que está preconizado nas diretrizes curriculares exige das instituições
planejar formas e procedimentos que promovam o bem-estar, o desenvolvimento e a
aprendizagem, com um olhar atento às necessidades e interesse de cada criança.
Nesse sentido, é importante compreender que a educação é um processo de
humanização com a finalidade explicita de tornar os indivíduos participes do processo
civilizatório, tanto que em sua dinâmica reproduz os cenários sócias vigentes, mas é
dotada da capacidade de colaborar para a construção da sociedade que se quer - é uma
pratica sócio – histórica. (FREIRE,2000).
Esses são pressupostos fundamentais para acolher, interagir e contribuir com o
desenvolvimento das crianças em qualquer etapa de vida e precisam ser considerados e
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tratados de forma muito cuidadosa e responsável. A adaptação acontece em vários
momentos, quando uma criança vai à creche ou à pré-escola pela primeira vez, quando se
depara com uma nova etapa escolar ou um novo ambiente, quando passa por uma
mudança de escola, de turno ou simplesmente de turma. Por isso, é importante entender
que o novo, mesmo quando esperado e desejado, sempre gera insegurança e ansiedade
em qualquer fase da vida.
A educação infantil e o ensino fundamental apesar de serem etapas de
escolarização diferentes, do ponto de vista da criança e da sua experiência não tem
fragmentação. Ressalta-se que é importante perceber que as crianças permaneçam
crianças, sejam na educação infantil ou no ensino fundamental, o importante é que esses
níveis de ensino sejam inseparáveis, ou seja, que as crianças sejam carregadas de
conhecimentos e afetos, de saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade e riso e, acima
de tudo muita ludicidade.

9.7. Transversalidades fundantes e transversalidades das competências da Base
Para o DCRB “Transversalidades Fundantes: Concepção de infância, cuidado
interação, ludicidade e formação. Enquanto transversalidade, as políticas curriculares e
as atitudes e práticas advinhas da sua apropriação deverão deixar evidentes de que
concepção de infância partem suas concepções curriculares e como cultivam essa
concepção nos seus atos de currículo.”
Nesta reflexão Transversalidade fundantes, somos chamados a refletir sobre as
concepções de infância. Como participante do movimento curriculante precisamos desses
direcionamentos para esclarecer aos nossos professores e demais profissionais da
educação que essas concepções que essas concepções referentes a criança, estamos
falando das crianças de 0 a 5 anos as que estão na etapa da Educação Infantil. Qual a
concepção que temos de infância? O que se entende por cuidado, interação, ludicidade e
formação?
Somos convidados a superar nossas antiquadas concepções pedagógicas
“adultocêntricas de crianças e /ou reduzidas ao etapismo psicológico...” (DCRB, 2019)
Sempre consideramos as crianças como seres imaturos e insuficientes. As crianças
precisam ser compreendidas e respeitadas na sua totalidade, na sua integralidade como
diz o DCRB na sua “inteireza existencial /relacional, social, ética, estética, cultural,
política e aqui no DCRMA, como curriculante, um ator /atriz curriculante”.
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As crianças são construtoras dos seus próprios caminhos, elas escolhem por quais
caminhos devem seguir, mesmo correndo o risco de se perder, e as vezes recomeçar o
percurso quantas vezes for necessário.
O Cuidado, é um ato primordial de qualquer currículo, o cuidado faz parte da
afetividade, da delicadeza, das garantias de sucesso; “O cuidado deve estar no cuidar das
mediações das aprendizagens, das interações cognitivas, afetivas, artísticas e linguísticas.
O cuidado é uma transversalidade insubstituível que garante ao currículo da educação
Infantil sua particularidade.
As interações saudáveis, fazem parte também desse processo pelo qual as crianças
pequenas se desenvolvem e também cheguem a aprendizagem, é com as interações como
as outras crianças, com os adultos, e com o meio, que elas descobrem o mundo e ao
descobrirem o mundo elas compreendem que não estão sozinhos nesta jornada de
descoberta rumo ao seu desenvolvimento.
A formação é outro importante aspecto da transversalidade fundante, esta é
construída como possibilidade de qualificação das aprendizagens. Portanto uma boa
aprendizagem é aquela que dar qualidade de vida à criança. Uma aprendizagem de
qualidade favorecida com bias mediações, que sua vez possuem na sua dinâmica quatro
aspecto da formação e ser considerada:
- A autoformação é a formação consigo mesmo, tornando-se mais crítico e
reflexivo.
-A Heteroformação é a formação com o outro (pais, professores, colegas, autores,
personagens da literatura, etc.)
-Ecoformação é a formação cm as experiências com outros seres;
-Metaformação é a reflexão sobre seu próprio processo formativo;
Para se tornar legítimo o currículo da Educação Infantil precisa qualificar a
formação da criança, “nos níveis da sua integralidade”. Isso significa que o currículo desta
etapa tem que garantir a formação qualificada para a vida da criança em todas as suas
dimensões, a criança na sua integralidade envolve os saberes e suas experiências, neste
sentido envolve os campos de conhecimentos sistematizados incluindo saberes e
experiências éticas, estéticas, culturais, políticas e espirituais.
Outra transversalidade é a ludicidade que surge no currículo da Educação Infantil
como uma característica natural do desenvolvimento da criança que nos leva ao brincar,
que que é uma característica humana, o brincar é a forma ou seja o modo que a criança
utiliza para se desenvolver, é brincando que ela descobre formas de desvendar os segredos
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do mundo para encontrar seu ponto de equilíbrio. “Um currículo Infantil deve se sempre
um currículo brincante.”
Este documento vem alertar para a necessidade de resgatar as brincadeiras à escola
através do lúdico, para que seja vista de forma vivenciada e reflexiva, salvando as práticas
instrumentalistas. É importante ressaltar este momento para lembrar mais uma vez que
desta forma que a criança aprende, brincando.
Este aviso servirá para tornar os curriculantes conscientes dessa importante
missão, mas mudanças não ocorrem em curto prazo, requer vivência reflexivas para
incorporar a inspiração lúdica vinculada a brincadeira.
O brincar precisa ser reinventado, reencantado no cotidiano da escola de Educação
Infantil para isso é necessário que nós também precisamos fazer a experiência na prática,
o prazer das brincadeiras; “Com o corpo, com o espaço, e os objetos, com a imaginação.
A criatividade, a inteligência, com a interação, com as palavras e com o conhecimento e
com nós mesmos e com os outros”. O convite está aberto para que possamos redescobrir
os significados do brincar, essa linguagem de comunicar-se e expressar-se.
O faz-de-conta como o brincar é parte indispensável na construção desse
currículo, especialmente na abordagem de transversalidades fundantes, como atividade
para desenvolver a autonomia da criança.
Através das brincadeiras as crianças desenvolvem capacidades como a atenção, a
interação, a memória a imaginação. Além de amadurecer capacidades de socialização por
meio da interação e experiências. Algumas brincadeiras são realizadas com interpretações
de diferentes personagens e ao utilizar esses papeis ou certas regras sociais, possibilita a
criança o amadurecimento de capacidades sociais.
Segundo o DCRB, 2019, “Essas compreensões já estão presentes nos Referenciais
Curriculares da Educação Infantil. Falta, entretanto, que estas inspirações entrem na vida
dos currículos de educação infantil de forma tal que representem o início da configuração
de uma cultura e de uma práxis educativa, que atendem para a multiplicidade das
expressões lúdicas dos segmentos infantis; edifiquem a ludicidade curricular da educação
enquanto uma construção identitária”.
A escola enquanto instituição com suas próprias regras impõe à criança sua forma
de conceber o brincar, de forma que que inserindo o brincar em um processo de dicotomia
entre o brincar e o trabalho, entre o lúdico e a produção, desta forma tornando frágil os
verdadeiros significados da brincadeira numa perspectiva de ludicidade para uma ação
puramente reprodutiva. Transformando as crianças em meros repetidores lições.
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Está cada vez mais evidente que criou-se uma oposição aos verdadeiros anseios
lúdicos infantis. “O mundo produtivo e a cultura ocidental e consequentemente a escola”
estão cada vez mais dispostos a transformar as brincadeiras do seu real valor, tornandoas uma atividade de relaxamento, de repouso para canalizar energias. Um momento para
que professores e demais funcionários descansem.
Segundo CONCEIÇÃO; MACEDO, 2018; “... O lúdico deixar de ser a totalidade
que se constrói para nela habitar. As práticas da fantasia, por exemplo, que deveriam ser
acolhidas, respeitadas e estimuladas antes da entrada em cena do discurso racional, são
muitas vezes, esvaziadas”.
Lamentavelmente em Almadina, as práticas das recreações foram retiradas da
rotina das escolas, usando a velha desculpa da falta de espaço na escola. A criança lancha
na sala de aula e dar segmento suas atividades, sem nenhum momento para o lúdico, para
a brincadeiras. A partir deste documento precisamos repensar a ludicidade e inserir na
rotina de todas as escolas da rede municipal de Almadina.
Importante mencionar as “Dez Competências” definidas na BNCC:
1-Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva;
2-Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas;
3-Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4-Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artísticas,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo;
5-Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares), para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva;
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6-Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade;
7-Argumentar, com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros
e do planeta.
8-Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas;
9-Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza;
10-Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
As dez competências são apresentadas como transversalidades, ou seja, estão
presentes em todo o currículo do esta do da Bahia e consequentemente o currículo
municipal de Almadina, que por ora é reelaborando tendo como espelho o estadual, porém
sem perder sua especificidade e sua natureza almadinense. Transversalidade neste
contexto e nesta etapa da educação Infantil, será compreendido como saberes em uso,
saberes, habilidades e valores se completam as competências transversais que serão
ajustadas à formação política, ética, estética, cultural, espiritual e religiosa que fará parte
de todo as etapas da educação básica, respeitando cada especificidade.
As transversalidades produzem conexão com as competências, seus componentes
bem como os conteúdos ou atividades vinculadas à formação. O DCRB ressalta que existe
outras transversalidades, que não foram apresentados pela BNCC e que não se ode negar
sua existência, o reconhecimento da singularidade da especificidade de cada currículo e
da possibilidade de ressignificação para as transversalidades existentes em nossos
currículos. O DCRB nos convida para uma reflexão muito importante a respeito das
transversalidades, pensemos nas transversalidades que possuímos em nosso Currículo-
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formacional no contexto local que a BNCC não apresenta. É necessário que se faça esta
análise para oportunamente apresentar essas novas transversalidades realizando os
enriquecimentos, as críticas, reconfiguração e a configuração.
Isso quer dizer que temos autonomia para reorganizar nosso currículo em todos os
aspectos, os municípios são soberanos quando se trata de emancipação de educação,
estando muito bem orientados por especialistas em currículo e educação, amparados pelos
marcos legais que regem o país, o estado e o município, temos a necessidade de retomar
os destinos da educação rumo a qualidade e desenvolvimento.

9.8. Avaliação da aprendizagem
Como um processo contínuo de aprendizagem, a avaliação na Educação Infantil
precisa observar atentamente as especificidades do desenvolvimento da criança e suas
mediações, sem perder de vista as transversalidades fundantes e ampliadas neste
documento curricular, bem como as demais transversalidades que surgirão das
singularidades dos contextos dos quais emergem as nossas crianças.
Numa construção curricular percebida pelas diferentes etapas de desenvolvimento
e formação da criança, a compreensão de avaliação de aprendizagem como um
diagnóstico pedagógico que orienta e reorienta o processo de ensino aprendizagem, deve
incentivar a múltipla formação do indivíduo expressando-se em valores humanos
essenciais para a autoformação, a heteroformação, a ecoformação e a metaformação.
Nesses termos, o portfólio de atividades e relatórios individuais referentes ao início e fim
do processo educacional de cada ano e o álbum de memória dos projetos executados são
dispositivos de avaliação de possibilidades bastante valorosas para uma formação
qualificada num contexto curricular da Educação Infantil.
Relacionados ao ato de aprender sempre, esses dispositivos podem e devem
favorecer uma avaliação centrada unicamente no desenvolvimento da criança. Errar para
acertar como ato criativo, por exemplo, faz do “erro” um caminhar sem punições,
classificações e hierarquizações, pois dessa perspectiva a avaliação só tem o objetivo de
ajudar a compor uma aprendizagem qualificada e digna para a criança. Ademais, quanto
mais diversificadas forem as formas de acompanhamento, observação e avaliação, mais
nos aproximamos das singularidades presentes em cada criança, mesmo que tenhamos
orientações curriculares sobre os conhecimentos advindo das experiências, saberes,
valores e que necessitam ser trabalhados e avaliados.
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Dessa forma, exaltando o processo de ensino aprendizagem com base nas
características singulares, locais e valorizando cada vez mais os fenômenos culturais
presentes da formação de cada indivíduo, os processos avaliativos, são aqueles que
qualificam por sua mediação a formação da criança. Até porque o significado de avaliação
aqui cultivado é, também, um momento importante de desenvolvimento, aprendizagem e
formação da criança. Jamais pode ser reduzido a um exame diagnóstico classificatório
eivado de expectativas competitivas. Exames de qualquer natureza não têm compromisso
com formação qualificada, seu compromisso é com verificação classificatória pura e
simples, com fins de hierarquização, sem auxiliar no desenvolvimento de forma positiva.
As crianças não podem crescer sendo julgadas, aprendendo que os mundos humanos em
aprendizagem mediadas por instituições educacionais são configurados por esses valores
pautados na predação do outro pela competitividade.

9.9. Campos de Experiências no Currículo da Educação Infantil
As interações e as brincadeiras propiciam as crianças possibilidades de
experimentar e compreender o fazer, o agir, e se tornar um ser sociável. Neste sentido, os
Campos de Experiências permitem uma organização curricular intercomplementar
considerando as especificidades e singularidades relativas a cada faixa etária, onde o
professor como mediador nesse processo de aprendizagem, é responsável para promover
atividades lúdicas que contribuam com o desenvolvimento de cada educando através do
Campos de Experiências.
Cada Campo de Experiência tem objetivos e todos eles permitem que os
indivíduos expressem seus saberes acumulados e adquiridos por meio das vivencias.
Assim, é muito importante utilizar diferentes encaminhamentos metodológicos, para que
favoreça o desenvolvimento das crianças, bem como sobre a intencionalidade educativa.
Isso requer um bom planejamento e organização da prática pedagógica, espaço, materiais
lúdicos e avaliação diária.
Os Campos de Experiências devem constar no Referencial Curricular, pois
valoriza e acolhe as situações e as experiências cotidiana das crianças e seus saberes, já
que esses saberes estão “entrelaçados aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural” (BRASIL, 2017, p. 38), proporcionando aprendizagens e, por conseguinte, a
elevação do seu desenvolvimento a patamares superiores.
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Os campos de experiências são complementares e interligados e devem estar
equilibrados

no

planejamento,

propiciando

os

direitos

de

aprendizagem

e

desenvolvimento da criança. Conforme a BNCC, são cinco os campos de experiências:
O Eu, o Outro e o Nós -as crianças vão constituindo um modo próprio de agir,
sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes,
construindo percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros. Participam das
relações sociais e de cuidados pessoais, constroem sua autonomia, senso de autocuidado
e independência com o meio. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de
perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer
as diferenças que nos constituem como seres humanos (BRASIL, 2017, p. 38). É muito
importante oportunizar que as crianças entrem em contato com diferentes grupos culturais
e sociais, costumes e manifestações culturais com objetivo de ampliarem seus
conhecimentos.
Portanto, esse Campo de Experiência “O eu, o outro e o nós”, demonstram a
necessidade de organização Curricular, reconhecendo a importância da formação a partir
do social e identidade de cada indivíduo da Educação Infantil.
Corpo, Gestos e movimentos- desde cedo, as crianças começam explorar o
mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se,
brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, tornando-se, gradativamente,
conscientes dessa corporeidade. Isso acontece por meio das diferentes linguagens, como
a música, a dança, o teatro, as brincadeiras. Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos,
movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos) . Elas passam a
conhecer seu corpo, sensações e funções, através dos gestos e movimentos, identificam
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre
o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física.
Portanto, a instituição precisa oportunizar a cada criança, interação com seus
pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e
mímicas com o corpo, para descobrir variados modos, como :sentar, rastejar, engatinhar,
escorregar, caminhar, saltar, correr, dentre outros. (BRASIL, 2017, p. 39). As
experiências e vivências com o corpo são progressivas e, na medida em que linguagens
são manifestadas por meio do corpo, a criança revela sua compreensão de mundo,
sentimentos, necessidades.
Traços, Sons, cores e Formas- conviver com diferentes manifestações artísticas,
culturais e científicas, possibilita às crianças, vivenciar diversas formas de expressão e
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linguagens, seja por meio das artes visuais (pintura, modelagem, colagem...), a música, o
teatro, entre outras. A partir dessas experiências, elas se expressam por várias linguagens,
com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções e desenhos.
Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em
tempos e espaços onde eles possam produzir e externar suas vivencias e saberes,
permitindo que se apropriem da cultura e potencializem suas singularidades. (BRASIL,
2017, p. 39).
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação –é por meio da linguagem que a criança
amplia suas possibilidades de se comunicar e conhecer o mundo. Esse Campo envolve
experiências e vivências, através da produção e a compreensão das diversas linguagens e
o pensamento. Logo depois do nascimento, a criança começa a participar de situações
cotidianas nas quais passam a interagir. Seja pelos movimentos do seu corpo, a postura
corporal, o sorriso, o olhar e até mesmo o choro. Com o passar do tempo, elas vão
ampliando e enriquecendo seu vocabulário, expressão e compreensão das coisas a sua
volta.
É importante que o professor promova experiências onde as crianças possas falar
e ouvir, potencializando a oralidade, seja por meio de uma contação de histórias, poemas,
contos, manipulação de livros, um vídeo ou nas conversas informais. As crianças são
muito curiosas, gostam de ouvir, observar e acompanhar, partindo do que elas conhecem.
Isso contribuirá para o desenvolvimento do gosto pela leitura e estímulo à imaginação.
Dessa forma, a partir desse contato as crianças vão construindo, espontaneamente,
rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras por meio da escrita não
convencional, mas indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação
da língua (BRASIL, 2017, p. 40). Portanto, com essa metodologia dinâmica e
diversificada, contribuirá com a aprendizagem de cada criança, observando a maneira
agir, sentir, pensar e atribuir significados sobre diferentes aspectos no seu entorno.
Espaços, Tempos, quantidades, Relações e Transformações- Desde cedo as
crianças demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seja através do próprio
corpo, os animais, as plantas, as transformações da natureza. Elas estão inseridas em
espaços e tempos de diferentes dimensões, por meio das relações de parentesco, suas
diversidades, costumes e tradições. Diante dessas experiências e contato social, elas
também se deparam com relações, como: quantidades, dimensões, medidas,
comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas,
conhecimento e reconhecimento de numerais, dentre outros.
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Logo, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças
possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar espaços. Assim, a
instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus
conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu em seu
cotidiano. (BRASIL, 2017, p. 40).
Portanto, os Campos de Experiências contribuem com a identidade e formação
do educando, e é na Educação Infantil onde as crianças irão adquirir as aprendizagens e
desenvolvimentos necessários, isso mediante a prática intencional pedagógica.
9.10. Organizador Curricular
No âmbito da organização curricular, a partir da lógica de uma Base Curricular
Nacional, é importante destacar que seu objetivo não visa definir o currículo da escola,
tem como premissa subsidiar propostas pedagógicas da escola sob a condição de estas
serem frutos de uma construção coletiva que considere a participação da comunidade
educacional e, nesse contexto, possa articular participação das famílias e da comunidade
no sentido de garantia dos direitos da criança. Na Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica, o Organizador Curricular tem como pressuposto articular os princípios
preconizados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil aos Campos
de Experiências, ao processo de desenvolvimento da aprendizagem e à formação integral
da criança. Respeitando e considerando a organização do trabalho pedagógico na
realidade das escolas nos diversos territórios do Estado da Bahia, planejamentos e
propostas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares de Educação Infantil, o
organizador curricular apresentado neste documento segue a periodização por faixa
etária: 0-1 a 6m/ 1a7m a 3a11m/ 4a a 5a11m. Contudo, essa divisão não representa uma
estrutura fixa e estática do desenvolvimento da criança; é uma divisão que se aproxima
das atividades pedagógicas no contexto do cotidiano escolar.
O organizador curricular é um dispositivo de referência que permite enxergar a
criança enquanto sujeito histórico que, por meio dos campos de experiências, cria e recria
suas vivências, desenvolve suas competências e constrói sentidos sobre o mundo à sua
volta.
Nesse sentido, o projeto pedagógico da escola deve ser construído por meio de um
processo democrático que privilegie a participação dos professores, auxiliares,
coordenadores, família e toda a comunidade escolar, que cuida dos meninos e meninas da
Educação Infantil, educando-os. Nesse processo, é fundamental criar vínculos entre o
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conhecimento que os alunos já trazem de suas realidades com os conteúdos/saberes que
ele deseja desenvolver. Importa compreender o organizador curricular como dispositivo
de referência para construção de expectativas de aprendizagem e desenvolvimento da
criança e para a ampliação do campo das orientações metodológicas.
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PARTE III

10. ENSINO FUNDAMENTAL
10.1. Introdução
A Educação Escolar é um direito que, por lei, é garantido a todos e de forma
igualitária. Na Constituição Federal, lei máxima do país, o Artigo 205 discorre a
Educação como direito de todos e dever do Estado a da família, garantida também no
Artigo 2º da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) 9394/96 reafirmando esse direito e
objetivando a Educação Nacional ao desenvolvimento do educando, preparando-o para o
exercício pleno da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Diante disso, o objetivo do Ensino Fundamental, etapa mais longa da Educação
Básica, é propiciar à criança e ao adolescente a formação básica. É a etapa mais complexa
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pois compreende educandos em idade de seis à quatorze anos na modalidade regular, se
estendendo, portanto, da infância à adolescência, fase de mudanças físicas, psicológicas,
emocionais, sociais e afetivas, de auto afirmação como um ser consciente de si e do outro
e do seu papel no meio local em que atua, bem como das esferas sociais maiores em que
está ou não inserido e da interferência delas em sua vida cotidiana.
Em meio a tantos novos paradigmas, faz-se necessário repensar a Educação. O
mundo contemporâneo é complexo e apresenta vários desafios que nos conduz a repensar
as relações que nos envolve, em relação a nós mesmos, ao outro, ao mundo atual. O
mundo está em constante transformação e os seres humanos vivenciam essas
transformações e com isso alteram suas visões, valores, comportamentos. A forma como
percebem, processam e se expressam estão em constante transformação.
A Educação como é ofertada já não supre esses anseios do educando. O atual
modelo de educação está ultrapassado e não satisfaz a necessidade de um educando que
interage em uma sociedade que vive em constante mudança. Fora do ambiente escolar
percebe-se uma sociedade em que as informações são produzidas e repassadas
velozmente.
Ainda no Ensino Fundamental, há a modalidade de Educação de jovens, adultos e
idosos que busca atender àqueles que não tiveram acesso à Educação na idade apropriada,
visto que se amplia a quantidade de alunos que a ela ingressão devido às evasões
escolares. É uma importante modalidade de ensino, pois atua de forma a oportunizar
adolescentes, jovens, adultos e idosos a acessarem a Educação básica retomando seus
estudos e recuperando seu tempo escolar perdido.
Ambas as modalidades do ensino fundamental propõem uma formação de um
cidadão capaz de atuar em sociedade com autonomia, criatividade, responsabilidade,
solidariedade, valores éticos e respeito ao próximo, conhecedor de seus direitos e deveres
percebendo sobretudo as transformações que ocorrem ao seu redor e no mundo atual
sabendo se posicionar em relação a estas transformações de forma crítica e consciente.
Em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que está de
acordo com a Resolução CNE/CEB nº7 da LDB 9394/96 que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos e estruturado, de acordo
com a BNCC, em uma parte comum dividida em Áreas de Conhecimento e uma parte
diversificada, que garante às instituições escolares e municípios a implementação de suas
próprias propostas curriculares, na qual se tem por base o elemento cultural. Através das
propostas de temas integradores observamos o intercâmbio de conhecimentos entre as
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diferentes áreas do conhecimento que proporciona ao educando uma melhor compreensão
daquilo que lhe é proposto em sala de aula, propiciando um melhor entendimento de si
mesmo e dos espaços em que atua, uma vez que atuamos em uma sociedade onde tudo
está de certa forma conectado e os conhecimentos estão também interligados. Diante de
uma sociedade que apresenta tantos sinais de decadência, a Escola ainda é o meio mais
sólido de se educar cidadãos e conseguir alcançar o desejado equilíbrio entre o ser
humano e o meio ambiente.
Segundo Paulo Freire, “educar-se para poder decidir seu próprio destino, seu
caminho, tomar decisões e desenvolver a consciência crítica.

10.2. Área de Linguagens
Texto Introdutório
Os humanos se comunicam com seus pares nas práticas sociais de linguagem.
Compreendendo e sendo compreendidos ou, pelos menos, tentando compreender e
tentando ser compreendidos. Nesse jogo, eles utilizam diferentes linguagens: verbal (oral
ou visual-motora, como Libras, Braille e escrita), corporal, visual, sonora e,
contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, interagem consigo mesmos e com
os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados
conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Nessas práticas sociais de
linguagem, o homem se comunica para alcançar muitos objetivos e, dentre eles, o de
ensinar e o de aprender. Por essa razão, a linguagem assume um status tão relevante: ela
tanto organiza o pensamento, quanto proporciona as relações interpessoais, inclusive na
escola.
Neste contexto, a linguagem representa uma área de conhecimento que é
constituída por quatro componentes curriculares (Arte, Educação Física, Língua Inglesa
e Língua Portuguesa), seguindo a organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais e
também a da Base Nacional Comum Curricular. A finalidade dessa composição é
possibilitar aos estudantes melhores condições para interagir com seus pares. Apesar de
possuírem pontos de convergência, motivo do seu agrupamento, esses componentes
curriculares apresentam particularidades que merecem ser respeitadas e potencializadas
na realidade da sala de aula. As articulações são estabelecidas entre os Componentes
curriculares e uma delas, provavelmente a principal, ocorre por intermédio do
envolvimento dos estudantes, de maneira completa e produtiva, em seu processo de
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aprendizagem. Para isso é preciso, antes de tudo, entender a relação corpo e mente em
envolvimento e movimento com as diversas linguagens, numa perspectiva holística.
O desafio que se apresenta é a promoção de uma articulação entre os componentes
curriculares constituintes da Área de Linguagens. Ela pode se realizar na e pela própria
compreensão do conceito e da função e funcionamento da linguagem, considerando as
especificidades de cada Componente curricular que a constitui. É, portanto sobre as
especificidades de cada componente que se passa a tratar.

10.2.1. Língua Portuguesa

10.2.1.1. Texto Introdutório
O componente curricular Língua Portuguesa na BNCC está em consonância com
as atualizações e orientações curriculares da atualidade, acompanhando assim, as
transformações das práticas de linguagem que aconteceram nas últimas décadas,
principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias digitais de
informação e comunicação, que trouxeram, além de novas maneiras de comunicação, uma
linguagem própria.
A Educação passa por constantes ajustes, ou seja, não há uma prática pedagógica
ou uma versão definitiva, pois a Educação, cumprindo o seu papel formativo e instrutivo
do cidadão, tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Mudanças essas, refletidas
em todos os seus componentes curriculares. Nessas transformações o estudante assume o
papel de autor/ator/produtor deixando de ser apenas o leitor/passivo/espectador.
O papel da escola não é apenas o letramento e a alfabetização, mas cabe à escola
também, proporcionar aos curriculantes acesso às diferentes manifestações culturais,
principalmente através das novas formas de comunicação digitais, tornando-se necessário
o foco em saber conviver e aprender com as diferenças destacando o quanto as diferentes
culturas podem ampliar a visão de mundo dos educandos.
De acordo com a BNCC o multiletramento possibilita a multiculturalização e,
nesse contexto, todo discurso é válido, toda cultura tem seu valor, sendo impensável uma
hierarquização cultural.
É de suma importância o foco na variedade cultural combatendo toda a forma e
sentido de preconceito, dentre eles o linguístico. O papel do docente nesse sentido, é de
orientador nesse processo de adequação linguística dos educandos considerando o seu
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contexto histórico e social, sinalizando ao aluno o que é adequado ou inadequado nas
diferentes situações de comunicação e usos da linguagem.
A maioria dos estudantes já estão familiarizados com os novos gêneros e textos
multissemióticos e multimidiáticos. Essas são as novas práticas de linguagem e, com elas,
também, novas formas de produção, leitura, compartilhamento de ideias e informações,
interação, expressão de opiniões. A internet e sua política democrática, torna-se um
espaço “livre” para seu uso de diferentes formas.
Nessas novas práticas de linguagem há uma existência mútua do escrito, do áudio
e do visual no mesmo espaço causando uma ampliação de gêneros textuais a serem
trabalhados e que já estão presentes nas salas de aula mediante prática e uso corriqueiro
do alunado em seus aparelhos eletrônicos.

10.2.1.2. Organizador Curricular
Os modificadores devem ser entendidos como a explicitação da situação ou
condição em que a habilidade deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária dos
alunos. Ainda assim, as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do
professor, nem induzem à opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão
no âmbito dos projetos pedagógicos que, como já mencionado, devem ser adequados à
realidade de cada sistema ou rede de ensino e a cada instituição escolar, considerando o
contexto e as características dos seus alunos.
Componente Curricular de Língua Portuguesa – Anos Iniciais.
Competências específicas de Língua portuguesa:
• Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo
e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades
de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
• Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos
diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas
possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive
escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.
• Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em
diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e
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criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, idéias e
sentimentos e continuar aprendendo.
• Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa
diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
• Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à
situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.
• Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos
meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos
discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
• Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e
ideologias.
• Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e
projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
• Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso
estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais
como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento,
reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura.
• Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais
para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção),
aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.
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10.2.2. Arte
10.2.2.1. Texto Introdutório
A arte faz parte da história da humanidade desde a pré-história quando o homem
deixou sua marca nas paredes das cavernas. Por ser um conhecimento construído pelo
homem através dos tempos, todo o ser humano tem direito ao acesso a esse saber,
enfatizando a produção artística dos distintos povos e culturas. A Lei 13.278/2016 alterou
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), incluindo as artes
visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica.
A nova lei prevê que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, seja
componente curricular obrigatório na educação básica, “de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos”.
Diante do exposto, observa-se a importância de contemplar o ensino de arte nos
diferentes níveis e etapas da educação básica, garantindo a presença das artes visuais, da
dança, do teatro e da música como componentes curriculares, oportunizando desde os
anos iniciais a experiência com a arte na escola nas suas diferentes manifestações
artísticas e culturais.
Ao longo das diferentes etapas da Educação Básica se espera uma expansão do
repertório, ampliação das habilidades e aumento da autonomia nas práticas artísticas dos
sujeitos. O ensino da arte deve articular as dimensões do fazer, fruir e contextualizar, que
caracterizam a experiência estética.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é preciso assegurar aos alunos a
ampliação de suas interações com as diferentes manifestações artísticas e culturais
nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos. Essas práticas podem ocupar
os mais diversos espaços da escola, espraiando-se para o seu entorno e favorecendo as
relações com a comunidade. Além disso, o diferencial dessa fase está na exploração lúdica
dos conhecimentos e das experiências mais diversificadas em relação a cada linguagem,
considerando as culturas infantis.
Desse modo, espera-se que o componente Arte contribua com o aprofundamento
das aprendizagens nas diferentes linguagens e no diálogo entre elas e com as outras áreas
do conhecimento, com vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas
experiências e vivências artísticas.
O estudo das Artes Visuais no ensino fundamental anos finais busca maior
sistematização dos conhecimentos, propondo experiências mais diversificadas e sua
relação com as demais linguagens considerando as culturas juvenis. As Artes Integradas
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somam-se as Artes Visuais aprofundando as relações das artes visuais com as novas
tecnologias, patrimônio cultural e matrizes estéticas culturais. Os objetos de
conhecimento são apresentados de forma separada, porém devem ser trabalhados de
maneira correlacionada entre si, buscando oferecer ao aluno conhecer, criar e refletir
sobre as diversas manifestações artísticas.

10.2.2.2. Organizador Curricular
Competências específicas do componente curricular:
- Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e
culturais do seu entorno social, patrimônio material e imaterial, dos povos indígenas, das
comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e
espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a
diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
- Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas,
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na
prática de cada linguagem e nas suas articulações.
- Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas
manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, suas tradições
e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
- Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
- Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.
- Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e
culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.
- Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas
artes.
- Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial,
com suas histórias e diferentes visões de mundo.
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10.2.3. Educação Física

10.2.3.1. Texto Introdutório
A função social da escola é preservar o patrimônio cultural da humanidade, ou
seja, a escola é o local no qual a cultura é vivenciada e transmitida, possibilitando aos
sujeitos inserirem-se na mesma e até mesmo transformá-la. É pela educação que os
sujeitos poderão ter contato com as inúmeras possibilidades que os cercam e dessa forma
auxiliar na construção de novas formas de olhar e sentir o mundo e com isso exercer um
papel de cidadãos atuantes e críticos na sociedade da qual fazem parte.
Nesse sentido, a Educação Física, como componente curricular obrigatório, deve
proporcionar o desenvolvimento social e cognitivo, bem como de competências motoras
diversificadas, autoconfiança e autoestima dos alunos. Além disso, a Educação Física
Escolar deverá introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, que tem
por finalidade potencializá-lo para intervir de forma autônoma, crítica e criativa na
sociedade, ou seja, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la,
e capacitando-o para usufruir dos jogos, esportes, danças, lutas, práticas corporais de
aventura e ginásticas, podendo também utilizá-los em prol da melhoria da saúde e
qualidade de vida.
Todavia para que isso ocorra, precisamos avançar e entender o lugar da Educação
Física como um espaço que vai além da prática dos esportes tradicionais, da prática pela
prática, ou até mesmo do “exercitar-se para”, visando alguma finalidade específica. Desse
modo, a mudança está no fazer, mas com reflexão, dando espaço para todas as
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manifestações da cultura corporal, o que possibilitaria ao aluno fazer uma leitura mais
ampliada do mundo.
A disciplina de Educação Física do Ensino Fundamental compreende três
elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como
elemento essencial; organização interna (de maior ou menor grau), pautada por uma
lógica específica; e produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ ou o cuidado
com o corpo e a saúde.
As Unidades Temáticas a serem trabalhadas são: 1) Brincadeiras e Jogos; 2)
Esportes; 3) Ginásticas; 4) Danças; 5) Lutas e 6) Práticas corporais de aventura. As aulas
devem possibilitar ao aluno a construção de um conjunto de conhecimentos sobre seus
movimentos, de modo a desenvolver autonomia sobre a cultura corporal de movimento,
para o cuidado de si e dos outros.

10.2.3.2 Organizador Curricular
ÁREA LINGUAGENS
Competências específicas do componente curricular
- Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a
organização da vida coletiva e individual.
- Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de
aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do
acervo cultural nesse campo.
- Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os
processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
- Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal,
analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas
consumistas e preconceituosas.
- Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e
combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus
participantes.
- Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes
práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
- Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural
dos povos e grupos.
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- Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento
em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.
- Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e
produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.
- Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças,
ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura e capoeira, valorizando o
trabalho coletivo e o protagonismo.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
260 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
261 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
262 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
263 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
264 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
265 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
266 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
267 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
268 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

Referências
DARIDO, Suraya Cristina (et al.). Práticas corporais: educação física: 6º a 9º anos:
manual do professor – 1ª edição – São Paulo: Moderna, 2018.
BERTON, Diego. Manual do professor para a Educação Física / Diego Berton e Roselise
Stallivieri. – Curitiba, PR : Terra Sul Editora, 2018.
SILVA FILHO, Epaminondas Alves da. Manual Ilustrado de Educação Física. –
Londrina: Maxiprint, 2011.

10.2.4. Língua Inglesa10.2.4.1. Texto Introdutório
O crescimento comercial, político, militar, industrial e científico dos países
anglófonos trouxe como consequência uma expansão superlativa da Língua Inglesa e suas
características culturais, tornando-se no mundo atual e globalizado, presença constante
em todos os aspectos da atividade humana.
Com os avanços tecnológicos, principalmente dos meios de comunicação
eletrônicos, permitiram um maior avanço da Língua Inglesa, que se tornou não apenas
uma língua comercial, mas um elo para a comunicação entre os diversos povos. O
domínio deste idioma é sinônimo de inclusão social e de acesso a informações.
A Língua Inglesa assumiu o “status de Língua Franca” e também novas
configurações e novas variedades linguísticas fazendo surgir o termo “World English”
resultado do processo de desterritorialização tornando-se uma língua de todos que
necessitam se comunicar com nativos de outros idiomas ou buscam acesso a produção e
aquisição de conhecimentos.
Na BNCC tanto quanto na Leis de Diretrizes e Bases para a Educação, é garantida
ao estudante uma formação crítica e atuante de uma sociedade que vive constante
transformação e preparo para o mercado de trabalho. Ratifica também, o caráter
democrático da Língua Inglesa iniciando um movimento de aceitação das diferentes
formas de falar esse idioma propondo o desenvolvimento de habilidades de escuta, fala,
leitura e escrita adequadas a um idioma tem o status de Língua Franca.

10.2.4.2. Organizador Curricular
Competências específicas do componente curricular
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- Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo,
criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos
sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
- Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de
ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e
interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.
- Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna / outras
línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação
intrínseca entre língua, cultura e identidade.
- Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa usados em diferentes
países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a
diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e
multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas.
- Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar,
selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na
língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
- Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua
inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com
diferentes manifestações artístico-culturais
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10.3. ÁREA DE MÁTEMÁTICA
Texto introdutório.

O Currículo Baiano da área de Matemática propõe a ampliação e o
aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino
Fundamental. A presente proposta considera que a sociedade contemporânea, ao realizar
ações das mais simples até aquelas que envolvem conceitos científicos e tecnológicos,
utiliza conhecimentos matemáticos que vão sendo construídos historicamente pelas
necessidades diárias dos indivíduos. Nessa perspectiva, para que a escola acompanhe a
história da civilização, ou seja, o processo de desenvolvimento humano que se encontra
ancorado no contexto da resolução de situações-problema, deve-se conceber uma nova
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dinâmica para a mobilização de saberes matemáticos intrinsecamente ligados a uma
realidade sociocultural.
Para tanto, colocam-se em jogo, de modo mais inter-relacionado, os
conhecimentos já explorados na etapa anterior, de modo a possibilitar que os estudantes
construam uma visão mais integrada da Matemática, ainda na perspectiva de sua
aplicação à realidade.
Assim, cada escola deve ser suficientemente flexível para contemplar os
estudantes de diferentes níveis de habilidade e deve espelhar-se em suas necessidades –
entre estas figuram experiências matemáticas significativas e interessantes sobre outras
áreas de aprendizagem. Além disso, deve oportunizar a compreensão da necessidade de
continuarem estudando Matemática além dos muros da escola; e uma formação como
sujeitos alfabetizados matematicamente, capazes de fazer uso social das habilidades e
competências construídas no Ensino Fundamental.
Pensar na contribuição da Matemática na construção do Currículo por
Competência tem sido um desafio para os educadores do mundo contemporâneo.
Desenvolvida a partir das civilizações mediterrâneas, desde egípcios, babilônicos,
hebreus, gregos e romanos, e que, a partir do século XVI, passou a todas as regiões do
planeta, a Matemática não nasceu como ela se apresenta hoje. Ela nasceu do esforço de
lidar com questões do dia a dia, formalizando as ideias matemáticas, das práticas sociais,
da relação do homem como seu meio e da necessidade de resolver problemas postos em
seu contexto de vida, valorizando o conhecimento preexistente ao ingressar na escola.
O currículo ora proposto visa proporcionar ao estudante uma Educação
Matemática tanto adequada, do ponto de vista escolar, quanto socialmente relevante. A
importância da Matemática deve ser vista como processo de construção de conhecimento,
favorecido mediante a estimulação da investigação e participação dos alunos, o qual possa
estar relacionado aos avanços tecnológicos, social e cultural da história da humanidade,
seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas
potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades.
A Matemática e a língua materna – entendida aqui como a primeira língua que se
aprende – têm sido as disciplinas básicas na constituição dos currículos escolares, em
todas as épocas e culturas, havendo um razoável consenso ao fato de que, sem o
desenvolvimento adequado de tal eixo linguístico/lógico-matemático, a formação pessoal
não se completa.
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Portanto, os documentos que vislumbram seu funcionamento devem contemplar
o presente e olhar para o futuro. E, nesse olhar para o futuro, espera-se que a escola,
paralelamente ao ensino dos conteúdos escolares, esteja apta para habilitar os jovens
estudantes com competências que lhes permitam trabalhar em equipe e intervir de forma
crítica, consciente e autônoma. Ou seja, exige-se a elaboração de um Currículo por
Competência, aqui proposto, que possa oferecer uma educação de qualidade para todos:
uma educação plural, democrática, inclusiva e hábil na construção de uma sociedade
baseada em valores de cooperação, parceria e solidariedade. No entanto, esse referencial
só terá significado se todos os atores implicados no processo educativo apropriarem-se
dele.
É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica,
apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático
proposto para as três etapas da Educação (Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio). Elas estão organizadas e relacionam-se, de modo progressivo, para
culminar no desenvolvimento das dez competências gerais apontadas pela BNCC, que
são:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
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6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
É importante destacar que essas competências articulam-se na construção de
conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores,
nos termos da LDB.
A escola é um espaço onde inúmeras pessoas interagem com intencionalidades e
responsabilidades definidas. Essa organização constitui um ambiente de aprendizagem,
cuja atmosfera pode propiciar uma vivência do que queremos como sociedade: um espaço
de igualdade, acolhedor da diversidade, onde o conhecimento e as relações interpessoais
favorecem a inserção e um olhar amplo para o que acontece no mundo.
Para que haja avanço e ampliação dos esquemas mentais, da rede de
conhecimentos, na qual essa organização do ambiente de aprendizagem possa fluir
naturalmente, é papel do(da) professor(a) propor atividades que gerem conflitos para que
os alunos compreendam as ligações entre os conteúdos, valorizando sempre a construção
do conhecimento significativo. Dentre as inúmeras atividades, a Matemática é
privilegiada com brincadeiras, jogos e problemas, além de muitas outras atividades que
auxiliam no desenvolvimento integral da criança, possibilitando observar, refletir,
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interpretar, levantar hipóteses, procurar e descobrir explicações ou soluções, expressar
ideias e sentimentos – são desafios essenciais a serem propostos no processo educativo.
A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental requer uma atenção
singular e especial, visto que as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm
como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.
Nessa proposta, o DCRB traz a alfabetização e o letramento matemático em todos
os momentos das unidades temáticas como eixos estruturantes e como aspectos
transversais no Ensino Fundamental. A alfabetização matemática é o processo de
aprendizagem do sistema da escrita numérica na qual se desenvolve a habilidade de ler e
escrever matematicamente.
O letramento matemático constitui-se no processo de apropriação do uso
competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Esse letramento expressa uma ideia
social de leitura e escrita, na qual os sujeitos compreendem os números no seu cotidiano,
por meio da interação com o meio e com os outros e das experiências das situações
vivenciadas.
Esse é o caminho que o DCRB pretende potencializar junto com a BNCC, que
traz na sua proposta o foco do que precisa ser desenvolvido no aluno, para que o
conhecimento matemático seja uma ferramenta para ler, compreender e transformar a
realidade. Assim, propõe-se um compromisso muito forte com o letramento matemático,
definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e
argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a
formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O desenvolvimento dessas
habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da
aprendizagem matemática, com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras
áreas do conhecimento e da própria Matemática.
Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de
desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas
privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e
estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais
ou Finais. Tais processos são potencialmente ricos para o desenvolvimento de
competências fundamentais para a alfabetização e o letramento matemático.
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Para o desenvolvimento de competências e habilidades matemáticas, como
resolver problemas não somente escolares, mas também de práticas cotidianas e sociais,
tais como: ler gráficos e tabelas, interpretar contas de água, luz, telefone, entre outras
ações que dependem de conhecimentos relacionados aos diferentes usos socioculturais da
Matemática, e propor um currículo que seja vivo no sentido de valorizar, principalmente,
os processos de ensino e aprendizagem de Matemática, que acontecem em diversas situações e em múltiplos ambientes, desde o convívio em casa até os grupos sociais – escola,
parque, igrejas etc. Sobre isso, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 118) aborda que o currículo
de Matemática deve aproximar as temáticas de Matemática ao universo da cultura, das
contextualizações [...].
Não podemos negar a relevância da escola a partir das atividades em sala de aula
realizadas pelos professores e alunos, pois é na escola que acontecem as
interações/mediações que possibilitam a consolidação do aprendizado, possibilitando o
desenvolvimento do sujeito aprendiz como capaz de raciocinar, analisar, deduzir, criar,
resolver situações e buscar estratégias inovadoras.
Assim, no intuito de acontecer a construção de conhecimento do aluno a partir do
fazer matemático, é necessário gerar em sala de aula uma prática de produção em que os
alunos se apropriem não só dos saberes, mas também vivenciem uma abordagem efetiva
dos saberes matemáticos presentes no contexto cultural, em especial da cultura baiana,
recuperando e valorizando as tradições culturais, festividades, história de cada região do
nosso estado, além dos patrimônios histórico e artístico encontrados em todos os entornos
das escolas baianas.
Nos dias atuais, há uma grande necessidade de que os(as) professores(as)
desenvolvam competências profissionais para preparar os alunos em uma formação
crítico-social. Para tanto, é preciso substituir as formas tradicionais de ensino por
aprendizagens ativas que tornem o aluno protagonista do seu próprio processo de ensinoaprendizagem, valendo-se dos recursos didático-pedagógicos presentes no cotidiano.
Deve-se buscar, então, a autonomia intelectual dos alunos, por meio de atividades
planejadas pelo professor, para promover o uso de diversas habilidades de pensamento,
como interpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacionar e comparar, como
possibilidade de desenvolver o processo de aprendizagem que foca uma formação crítica
de estudantes e profissionais voltada para uma inserção consciente no mundo cultural e
social. Tal processo formativo deve favorecer a autonomia do educando, despertando-lhe
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a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas advindas das
atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante.
Pensar nessa transição requer propostas inovadoras que possam auxiliar o fazer
pedagógico de cada unidade escolar a ter um olhar mais criterioso em relação às escolhas
das temáticas das tendências em Educação Matemática e a sua aplicação como proposta
metodológica para o ensino dessa disciplina; deve-se identificar, no contexto de sua
aplicabilidade, quais são as contribuições que ela proporciona no processo de promoção
da cidadania e inclusão social, por meio do desenvolvimento de competências e
habilidades que permitam aprender e continuar aprendendo, para compreender,
questionar, interagir e tomar decisões.
O currículo por competência em Matemática que está sendo abordado neste
material não é recente. Desde a década de 1990, ele vem se fortalecendo no campo
pedagógico brasileiro. As competências são definidas neste documento como “a
capacidade do sujeito de mobilizar saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes para
resolver problemas e tomar decisões adequadas” (ZABALA, 1998); além disso, podem
ser entendidas como capacidade de mobilizar recursos intelectuais/cognitivos para
solucionar situações com pertinência (GENTILE; BENCINI, 2005).
Já para Perrenoud (1999), as competências elementares a serem desenvolvidas na
escola têm relação com os programas escolares e com os saberes de natureza disciplinar,
exigindo noções e conhecimentos de Matemática, Língua Portuguesa, Artes, Educação
Física, Língua Inglesa, Ciências, História e Geografia. Por outro lado, as habilidades estão
relacionadas ao saber fazer, em uma dimensão mais técnica, e são necessárias para a
consolidação de uma competência.
Nesse sentido, os eixos temáticos presentes na organização curricular por
competência desta proposta aspiram a ser orientadores da formação de competências e
habilidades, além de realizar aproximações com os objetos de conhecimentos referenciais
para a formação dos estudantes em cada nível do Ensino Fundamental, colaborando com
a organização conceitual e prática do que se considera essencial nas escolhas pedagógicas
para cada ano. O fundamento do “Currículo por Competências” é a redefinição do sentido
dos conteúdos de ensino, de modo a atribuir sentido prático aos saberes escolares.
Vivemos hoje na era da tecnologia e da informação; nunca se produziu e se
consumiu tanto conteúdo na história da humanidade, em todos os níveis e áreas da
sociedade. Isso se deve à facilidade que temos em acessar essas informações e conteúdos,
principalmente depois do surgimento e da expansão da internet. Várias ferramentas
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tecnológicas estão disponíveis para as escolas adaptarem-se ao mundo moderno e
incorporarem novos métodos de ensino que possam melhorar o processo de ensino e
aprendizagem e a prática da interdisciplinaridade. Uma das ferramentas que vem apresentando destaque é a robótica educacional, que desperta o interesse dos alunos, uma vez que
eles podem explorar novas ideias e descobrir novos caminhos na aplicação de conceitos
adquiridos em sala de aula e na resolução de problemas, desenvolvendo a capacidade de
elaborar hipóteses, investigar soluções, estabelecer relações e tirar conclusões.
Nesse cenário, a escola teve que (ou deve) mudar seu posicionamento. Antes dessa
revolução da informação em nossa sociedade, a escola era tida como responsável pela
disseminação de conteúdos. Isso já não faz mais sentido, uma vez que os alunos têm
acesso aos conteúdos, independentemente da escola, podendo, ainda, visualizá-los e
consumi-los na quantidade, velocidade e no momento que desejarem.
Portanto, a escola deve focar seu trabalho em competências e habilidades para
preparar o jovem para lidar com situações de seu cotidiano e ser capaz de resolver
problemas reais. Essa postura demonstra ainda alinhamento com as tendências
educacionais que enfatizam a importância de colocar o aluno como protagonista, sendo
um agente ativo em seu processo de ensino e aprendizagem, por meio, por exemplo, de
atividades educativas extraclasses. Nesse sentido, o conjunto de competências e
habilidades básicas que transitam pelo direito de aprendizagem construído a partir da prática, argumentação, reflexão e produção de conhecimento.
O DCRB traz na sua proposta um olhar para a transição entre as competências
gerais, competências específicas e habilidades que possa criar elos que ajudarão a
desenvolver e substanciar, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício
da cidadania e do mundo do trabalho. As competências gerais apontam caminhos do
aprendizado, avançam no campo das socioemocionais e norteiam o trabalho das escolas
e dos professores em todos os anos e componentes curriculares, desenvolvendo,
efetivamente, conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as
habilidades referentes às áreas do conhecimento, impactando não apenas o currículo, mas
processos de ensino e aprendizagem, gestão, formação de professores e avaliação.
FIGURA 2
Transição entre as Competências Gerais, Competências Específicas da Matemática e as Habilidades
Fonte: Elaboração dos redatores do Componente Curricular de Matemática (2018).
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Dessa forma, a escola deve pensar práticas pedagógicas com o objetivo de
desenvolver as habilidades dos estudantes. A evolução das competências será fruto da
mobilização dessas habilidades com o objetivo de resolver problemas e desafios.
Os conteúdos matemáticos recomendados por grande parte dos educadores
matemáticos para a Educação Básica abrangem o desenvolvimento de habilidades de
resolução de problemas envolvendo as operações fundamentais da Matemática, o
raciocínio algébrico, o estabelecimento de relações, o reconhecimento de proporcionalidades e várias outras. Essas habilidades são importantes, não somente para a
trajetória escolar, mas para o próprio cotidiano da vida moderna.
No Ensino Fundamental, a escola precisa potencializar o estudante para entender
como a Matemática é aplicada em diferentes situações, dentro e fora da escola. Na aula,
o contexto pode ser puramente matemático, ou seja, não é necessário que a questão
apresentada seja referente a um fato cotidiano. O importante é que os procedimentos
sejam inseridos em uma rede de significados mais ampla na qual o foco não seja o cálculo
em si, mas as relações que ele permite estabelecer entre os diversos conhecimentos que o
aluno já tem.
Nossa expectativa é oferecer condições para que o aluno compreenda a
Matemática em diferentes situações. Evidencia-se, assim, a importância do conhecimento
matemático como linguagem que, no diálogo com outros conhecimentos, amplia a
compreensão do homem em relação ao mundo físico e social, aspecto que permite a
resolução de situações-problema e a transformação da realidade.
Ao tratar da Matemática como componente curricular, este documento propõe
cinco unidades temáticas correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a
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serem desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental: Números, Álgebra, Geometria,
Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, as quais organizam os objetos de
conhecimento (conteúdos, conceitos e processos) relacionados às suas respectivas
habilidades (aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes nos
diferentes contextos escolares). As expectativas de aprendizagens aumentam a cada nova
etapa, bem como as habilidades que se espera desenvolver a partir do conhecimento
construído em sala de aula.

Números
A unidade temática Números pressupõe o desenvolvimento do pensamento
numérico, que engloba a noção de número, de contagem, de ideia de quantidade, de
escrita numérica e de notações matemáticas. As atividades cotidianas estão permeadas
pelas diversas representações do número nos vários contextos em que ele aparece. Logo,
é imprescindível a assimilação dos conceitos e a realização de procedimentos que os
envolvam, no intuito de que os aprendizes possam perceber a Matemática como parte
integrante da sua vida, e não como objeto de estudo exclusivo da escola.
Para essa temática, é desejável que o(a) professor(a) desenvolva sequências
didáticas que permitam ao estudante estender conhecimentos e procedimentos já
adquiridos anteriormente, ampliando-os em complexidade. A ideia central aqui proposta
é a de uma mediação que o(a) conduza à construção e à coordenação do pensamento
lógico-matemático, sem deixar de lado aspectos importantes como a criatividade e a
intuição, bem como a capacidade de análise e de crítica que, juntas, constituem um marco
referencial para a interpretação de fatos e conceitos.
No Ensino Fundamental I, é imprescindível preparar os alunos para ler, escrever
e ordenar números naturais e racionais positivos, de modo que sejam capazes de
identificar e compreender as características inerentes a cada sistema, como o valor
posicional dos algarismos à esquerda ou à direita da unidade, por exemplo.
O DCRB prevê que, nesse processo, os alunos também aprendam a argumentar,
justificando os procedimentos utilizados para a resolução de uma dada questão, e a avaliar
se os resultados encontrados deram conta do problema proposto, realizando cálculos,
lançando mão de diferentes estratégias, seja por estimativas ou cálculo mental, seja por
meio de aplicação de algoritmos.
Já no Ensino Fundamental II, espera-se que o aluno possa resolver problemas com
números naturais e racionais positivos envolvendo as operações fundamentais. Nesse
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segmento, os alunos devem ser provocados a lidar, prioritariamente, com situações que
só possam ser representadas pelos números negativos e irracionais, abrangendo
significados mais abstratos para o conceito de número. Precisam estar capacitados
também para reconhecer, comparar e ordenar números reais, relacionando-os com pontos
na reta numérica. Nessa fase, os alunos também devem dominar o cálculo de
porcentagem, juros, descontos e acréscimos, prevendo o estudo de conceitos básicos de
economia e finanças, com o foco na educação financeira dos alunos.

Álgebra
A inserção da temática Álgebra sistematiza o que já constava em outras
recomendações, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Nos PCN, o
pensamento algébrico estava em algumas propostas, principalmente em Números. Agora
é um eixo destacado, com uma unidade específica, a ideia é organizar de maneira mais
coesa os objetivos de aprendizagem ao longo do Ensino Fundamental e melhorar a
aprendizagem.
É de fundamental importância que os alunos compreendam os procedimentos
utilizados, em vez de apenas memorizá-los. Sendo assim, é preciso propor atividades que
contribuam com o entendimento de igualdade, estabelecendo relações e comparações
entre quantidades conhecidas e desconhecidas, como também tentar expressar alguns
significados para uma expressão algébrica.
Os professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental que se aventurarem a ler o
texto da Base podem se assustar com uma nova unidade temática que só costumava surgir
a partir do 6º ano: o eixo da Álgebra. Para muitos, tais conteúdos significam equações e
sentenças com números e letras misturados, porém não é só isso. “Não falamos em
adiantar as relações de abstração entre números e letras, mas em trabalhar o pensamento
algébrico”, explica o professor Ruy Pietropaolo, um dos autores do texto final da BNCC.
Isso significa “olhar para a aritmética com mais ênfase na maneira de pensar do que na
técnica e no procedimento de cálculo”. Ou seja: é mais importante que as crianças pensem
sobre o que está por trás das operações matemáticas do que apenas memorizar o uso dos
algoritmos.
No entanto, no Ensino Fundamental II, a ideia é desenvolver o pensamento
algébrico e organizar de maneira mais coesa os objetivos de aprendizagem ao longo do
Ensino Fundamental, melhorando a aprendizagem. Segundo a BNCC, as ideias
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matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade (BRASIL, 2017). Os conteúdos dessa unidade temática
devem preparar o aluno para perceber regularidades e padrões de sequências numéricas e
não numéricas, para interpretar representações gráficas e simbólicas e para resolver
problemas por meio de equações e inequações. É de fundamental importância que os
alunos compreendam os procedimentos utilizados, em vez de apenas memorizá-los.
Sendo assim, é preciso propor atividades que contribuam com o entendimento de
igualdade, estabelecendo relações e comparações entre quantidades conhecidas e
desconhecidas, como também tentar expressar alguns significados para uma expressão
numérica, para equações e para inequações.
É importante também que os alunos compreendam os diferentes significados das
variáveis numéricas em uma expressão, que sejam capazes de estabelecer a generalização
de uma propriedade, investigar a regularidade de uma sequência, indicar um valor
desconhecido em uma sentença algébrica e ainda indicar a variação entre duas grandezas.
Assim, o aluno precisa dominar os conhecimentos algébricos a ponto de estabelecer
conexões entre variável e função, entre incógnita e equação e entre parâmetro e fórmula.
Também devem ser preparados para aplicar as técnicas de resolução de equações e
inequações, inclusive no plano cartesiano.
A unidade permite trabalhar, ainda, com o desenvolvimento do pensamento
computacional dos alunos e, em especial, com a linguagem algorítmica, reconhecendo
que o conceito de variável e a estrutura lógica operacional própria dos algoritmos podem
ser transportados para a resolução de problemas modelados pela linguagem algébrica.

Geometria
A Geometria é uma das unidades temáticas que devem ser desenvolvidas no
decorrer dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As ideias matemáticas fundamentais
associadas a essa temática devem envolver o estudo de um amplo conjunto de conceitos
e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes
áreas do conhecimento. Espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de
referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de
espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte, mapas (em papel, tablets
ou smartphones), croquis e outras representações. Em relação às formas, espera-se que
os estudantes indiquem características das formas geométricas tridimensionais e
bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações e vice-versa. Espera-se,
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também, que nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos
lados, vértices e ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da
manipulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no
plano cartesiano e com recurso de softwares de geometria dinâmica.
As ideias matemáticas fundamentais – associadas à unidade temática, Geometria,
para o Ensino Fundamental II – devem envolver o estudo de um amplo conjunto de
conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de
diferentes áreas do conhecimento. O esperado é que alguns dos objetos de conhecimento
da unidade temática, como posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre
elementos de figuras planas e espaciais, ajudem o aluno a desenvolver o raciocínio
necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos a partir
dos conhecimentos de geometria. O eixo também deve contemplar o trabalho com as
transformações geométricas e as habilidades de construção, representação e
interdependência.
Prevê, também, que os alunos sejam preparados para analisar, transformar,
ampliar e reduzir figuras geométricas planas, para perceber seus elementos variantes e
invariantes, e, a partir desse estudo, evoluir para os conceitos de congruência e
semelhança. O conteúdo também deve contribuir para a formação do raciocínio
hipotético-dedutivo. É igualmente relevante, nas aulas de geometria, que a ideia de
coordenadas seja ampliada para as representações no plano cartesiano, o que exigirá
conhecimentos prévios envolvendo a ampliação dos conjuntos numéricos e de suas representações na reta numérica.

Grandezas e Medidas
As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a
compreensão da realidade. As grandezas e medidas de que tratamos referem-se à medição
do tempo, do comprimento, da capacidade, da massa e da superfície. Tais conhecimentos
estão articulados com as diversas tarefas cotidianas e, quanto maior o contato com estas
medidas, maiores são as possibilidades de o estudante aprendê-los de forma significativa.
Assim, a unidade temática Grandezas e Medidas, ao propor o estudo das medidas e das
relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da Matemática
a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do
Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade
demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para
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a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a
construção do pensamento algébrico.
A estruturação didática para esse eixo deve possibilitar a compreensão de que o
processo de medição nada mais é que a comparação entre uma unidade (convencionada,
arbitrária) e aquilo que se pretende medir. Aqui, é fundamental que o professor proponha
situações que envolvam medições efetivas contextualizadas com problemas pertinentes à
realidade do estudante, tais como utilização de instrumentos não convencionais para
medição (pés, palmos ou outras partes do corpo); uso do calendário para localizar datas e
eventos de longa duração; leitura das horas em diferentes tipos de relógio; proposição de
problemas que os estudantes possam resolver por comparação direta e indireta;
apresentação de situações-problema do cotidiano social/escolar, como alterações
estruturais na sala de aula (troca do quadro ou de um vidro quebrado etc.); promoção de
atividades práticas como: registrar o horário de início e do término das aulas e calcular a
duração da permanência dos estudantes na escola; fazer o mesmo com o horário de dormir
e de acordar, com abordagem interdisciplinar a partir de jogos. A expectativa é que os
estudantes reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar
o resultado da comparação por meio de um número.
No Ensino Fundamental II, os alunos devem ser preparados para relacionar
comprimento, área, volume e abertura de ângulo com figuras geométricas e para resolver
problemas usando unidades de medida padronizadas. Compreendam que uma mesma
medida pode ser expressa por valores diferentes e que, quando usamos medidas-padrão
(centímetros ou metros, por exemplo), existe uma relação de proporção entre elas. O
terceiro ponto importante é a relação de medidas entre grandezas diferentes, como
capacidade (medida em unidades cúbicas) e volume (medida em litros). As expressões de
cálculo de áreas de quadriláteros, triângulos e círculos e de volumes de prismas e cilindros
são outros conteúdos que o professor precisa desenvolver com a turma nessa fase do
ensino. A unidade também abre espaço para o trabalho com a linguagem computacional,
a partir do estudo de medidas de capacidade de armazenamento de computadores como
grandeza (a exemplo dos quilobytes, megabytes etc.).

Probabilidade e Estatística
Considerando que as pessoas precisam compreender as informações que estão à
sua volta, a temática Probabilidade e Estatística pretende contribuir para que o
estudante interprete e compreenda representações visuais expressas por meio de gráficos
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e tabelas. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em
muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Isso inclui
raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever,
explicar e predizer fenômenos. No que concerne ao estudo de noções de probabilidade,
a finalidade, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é promover a compreensão de que
nem todos os fenômenos são determinísticos.
Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que
há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis. É muito comum que pessoas
julguem impossíveis eventos que nunca viram acontecer. Nessa fase, é importante que os
alunos verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que poderiam ter
acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do espaço
amostral. Com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho com a
coleta e a organização de dados de uma pesquisa de interesse dos alunos. O planejamento
de como fazer a pesquisa ajuda a compreender o papel da estatística no cotidiano dos
alunos.
Assim, a leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel
fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito, para a comunicação de
dados, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar ou justificar as conclusões.
Dentre as possibilidades metodológicas a serem exploradas, destacamos a construção,
leitura e comparação de gráficos e tabelas a partir de dados do cotidiano; a produção de
cartazes utilizando símbolos; o uso de números contidos em reportagens e revistas; o
tratamento da informação a partir de elementos do cotidiano (contas de água e energia,
extratos bancários, dentre outros); a pesquisa e tabulação de dados; a construção e
comparação de gráficos e tabelas; a realização de aulas de campo; a montagem de
portfólio; a pesquisa, apresentação e discussão de tabulação de dados; o estudo de casos
reais do cotidiano difundidos na mídia; a utilização de gráfico de barras para calcular a
média simples.
Já nos anos finais, os alunos devem iniciar um trabalho com experimentos e
simulações para confrontar os resultados obtidos na probabilidade frequentista com os
esperados na probabilidade teórica. A proposta é que eles aprendam a planejar uma
pesquisa e a interpretá-la, passando por todas as etapas necessárias: coleta, organização
de dados, comunicação das conclusões do estudo etc. Em relação à estatística, deve haver
ênfase no desenvolvimento das habilidades de planejar e construir relatórios de pesquisas
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estatísticas descritivas. Ainda nessa fase, os alunos devem ser preparados para tomar
decisões sobre a população a ser pesquisada, a necessidade de usar amostra e
compreender o significado das medidas de tendência central e de dispersão.
A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões
centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, como
promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Nesse
cenário, a contribuição para a escrita do DCRB afirma, de maneira explícita, o seu pacto
com a Educação Integral, colaborando para garantir o art. 205 da Constituição Federal de
1988: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Dessa maneira, reconhece-se que a educação baiana assume o compromisso de colaborar
com a formação e o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual,
física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. No entanto, a capacidade de aprender terá
de ser trabalhada não apenas com alunos e professores, mas com todos os integrantes que
fazem parte do corpo escolar como instituição educativa.

10.3.1. Matemática
10.3.1.1. Texto Introdutório
No ensino da Matemática destacam-se aspectos básicos como: relacionar o mundo
real com representações (esquemas, tabelas, figuras) e essas representações relacionamse com princípios e conceitos matemáticos, através da “fala” e da “escrita”. No dia a dia
são feitos cálculos, utilizam-se números, raciocínios lógicos e operações matemáticas no
mercado, na padaria, no banco. Desta forma, é importante preparar os alunos para sua
inserção nesse mundo e a alfabetização matemática é um dos principais passos para isso,
sendo considerada importante desde os anos iniciais. Assim, as crianças precisam
desenvolver a capacidade de pensar matematicamente, utilizando um raciocínio lógico,
resolvendo problemas, interagindo com o mundo e com as demais áreas do conhecimento.
O papel da matemática é muito importante para a formação do indivíduo, ampliando o
seu conhecimento e contribuindo para a construção da cidadania. O trabalho dos
professores, no ensino da matemática, permite aos alunos elaborarem as possibilidades
de seu uso no cotidiano, percebendo que ela é indispensável. As mudanças e inovações,
decorrentes da evolução dos últimos séculos, demonstram que as situações rotineiras são
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dinâmicas e a formação dos alunos necessita, cada vez mais, de investimento, levando o
aluno a aprender a questionar, argumentar, testar e validar a matemática.
Ao chegar à escola, em seu início de escolarização, a criança já traz consigo
vivências, que não devem ser deixadas de lado. Já conseguem resolver problemas que
envolvem situações simples, como “juntar”, “perder” e “ganhar”, mesmo sem auxílio de
objetos ou registros escritos, por exemplo, através de brincadeiras, jogos, interação com
o outro, em relações que estabelecem cotidianamente.
Desta forma é imprescindível refletir sobre o ensino e a aprendizagem da
matemática, fazendo com que o aluno perceba no dia a dia que a matemática está presente
em todas as situações. O investimento em ações pedagógicas que conduzam os alunos há
experiências ampliam o conhecimento do aluno, que traz em sua bagagem experiência
pessoal e social. A importância de elaborar contextos realistas está relacionada ao que é
familiar do aluno. Ou seja, aquilo que não lhe é estranho, ao concreto, no sentido das
operações mentais, ao imaginável.
Ao elaborar um plano de trabalho, para auxiliar o aluno a enfrentar os desafios, é
fundamental que o professor tenha em perspectiva o que a criança sabe sobre o assunto a
ser ensinado, pois cabe à escola transformar, dar significado, e ampliar o universo de
conhecimento dos alunos. É preciso estabelecer relações entre o que conhecem e os novos
conceitos, que vão construir, a fim de possibilitar uma aprendizagem significativa.
A matemática proporciona, então, instrumentos eficazes para compreender o
mundo que existe ao nosso redor. É uma ferramenta essencial na solução de vários tipos
de problemas. Podem ser desenvolvidas estruturas abstratas com base em modelos
concretos, além disso, a matemática é um meio de comunicação, que requer uma prática
constante de forma clara e universal. Logo, o conhecimento matemático é parte do
patrimônio cultural da humanidade, possuindo características e procedimentos próprios,
estando em constante evolução, como outras ciências.
Vale destacar que a matemática é componente importante na construção do
conhecimento científico e tecnológico. Seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho
docente, desenvolvendo nos alunos competências para compreender e transformar a
realidade.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe cinco unidades temáticas,
correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo
do Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do
ano de escolarização. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se discutem
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situações que envolvem conteúdos das demais unidades temáticas: Álgebra, Geometria,
Grandezas e medidas e Probabilidade e estatística.

10.3.1.2. Organizador Curricular
Competências específicas do componente curricular- Anos Iniciais
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender
e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras
áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e
aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na
busca de soluções.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas
práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo
argumentos convincentes.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de
conhecimento, validando estratégias e resultados.
6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas,
não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário; expressar suas respostas e
sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas,
esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever
algoritmos, como fluxogramas e dados).
7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência
social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários,
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos
de qualquer natureza.
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8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas, para responder a questionamentos e na
busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na
discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e
aprendendo com eles.
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Competências específicas do componente curricular - Anos finais
- Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
- Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender
e atuar no mundo.
- Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras
áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e
aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na
busca de soluções.
- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas
práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo
argumentos convincentes.
- Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis,
para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento,
validando estratégias e resultados.
- Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações
imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas
respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos,
tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para
descrever algoritmos, como fluxogramas e dados).
- Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a
diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza.
- Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na
busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na
discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e
aprendendo com eles.
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10.4 ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Texto introdutório.

Ciência e sociedade desenvolvem-se constituindo uma teia de relações múltiplas
e complexas. A sociedade da informação e do conhecimento em que estamos inseridos
nos obriga à compreensão da Ciência, não apenas como corpo de saberes, mas também
como instituição social. Questões de natureza científica com implicações sociais são
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levadas à discussão, e os cidadãos são chamados a dar sua opinião. Dessa maneira, o
letramento científico é fundamental para o exercício pleno da cidadania. O
desenvolvimento de competências para formar esse cidadão emancipado deve ser
contemplado no currículo de Ciências da Natureza.
No Ensino Fundamental, o componente curricular Ciências aborda temas que são
estudados em várias áreas do conhecimento dentro da área das Ciências Naturais, desde
a Astronomia até as Geociências, passando pela Química e a Física. Nessa fase escolar,
esses conhecimentos devem ser apresentados aos estudantes de maneira geral para que
eles se apropriem dos conhecimentos construídos sobre o mundo natural, ampliando seu
repertório e entendendo a ciência como prática cultural histórica.
A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no
desenvolvimento científico e tecnológico. Os diferentes marcos na história da
humanidade são determinados por domínios de técnicas que facilitaram a interação
homem-natureza. O homem é um ser que atua na natureza em função de suas necessidades
e o faz para sobreviver como espécie, mas não o faz como os outros animais. A ação
humana sobre a natureza se dá pela incorporação de experiências e conhecimentos
produzidos e transmitidos de geração a geração; essa transmissão pela educação e pela
cultura permite que a nova geração não volte ao ponto de partida da que a precedeu.
A área de Ciências da Natureza, por meio dos diversos conteúdos científicos que
explora, incide em diversos campos do conhecimento. Contribui para o desenvolvimento
de várias competências em diferentes ambientes de aprendizagem. Com o ensino de
Ciências, pretende-se formar o cidadão letrado cientificamente para que nossos alunos se
transformem em pessoas mais críticas e agentes de mudanças para uma sociedade mais
igualitária e justa, atendendo às demandas de uma sociedade em constante transformação,
entendendo a presença e a influência do conhecimento científico na sociedade.

10.4.1. Ciências
10.4.1.1. Texto Introdutório
Nos anos finais do Ensino Fundamental, ampliam-se os interesses pela vida social,
há uma maior autonomia intelectual. Isso permite o tratamento de sistemas mais amplos
que dizem respeito às relações dos sujeitos com a natureza, com as tecnologias e com o
ambiente, no sentido da construção de uma visão própria de mundo. Para tanto, é
imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no planejamento
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e na realização cooperativa de atividades investigativas, bem como no compartilhamento
dos resultados dessas investigações.
Assim, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um
compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade
de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de
transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Desse modo,
espera-se possibilitar aos educandos um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como
também que saibam fazer escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios
da sustentabilidade e do bem comum (BNCC).
Para orientar a elaboração dos currículos de Ciências, as aprendizagens essenciais
a serem asseguradas neste componente curricular foram organizadas em três unidades
temáticas que se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental. Matéria e energia
contemplam o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia
utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da
matéria e os diferentes usos da energia. Vida e evolução propõem o estudo de questões
relacionadas aos seres vivos, suas características e necessidades, e a vida como fenômeno
natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos
evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. E por fim, Terra e
Universo, em que se busca a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e
de outros corpos celestes. Convém ressaltar o estudo de solo, ciclos biogeoquímicos,
esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre a vida na Terra, no intuito
de que os estudantes possam desenvolver uma visão mais sistêmica do planeta com base
em princípios de sustentabilidade socioambiental.
Destaca-se ainda que temas importantes como, por exemplo, sustentabilidade
socioambiental, ambiente, saúde e tecnologia propostas nas três unidades temáticas não
devem ser desenvolvidas de forma isolada, mas sob a perspectiva da continuidade das
aprendizagens e da integração com seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de
escolarização
Ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos possuem vivências, saberes,
interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico que devem ser valorizados
e mobilizados. Esse deve ser o ponto de partida de atividades que assegurem a eles
construir conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo-lhes elementos para que
compreendam desde fenômenos de seu ambiente imediato até temáticas mais amplas.
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Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos
alunos. É preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em
processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação que
lhes possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de
observação, de raciocínio lógico e de criação; desenvolver posturas mais colaborativas e
sistematizar suas primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico, e sobre seu
corpo, sua saúde e seu bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens
e os procedimentos próprios das Ciências da Natureza.
No que diz respeito, em especial, aos dois primeiros anos do Ensino Fundamental,
em que se investe prioritariamente no processo de alfabetização das crianças, o ambiente
pedagógico deve ser adequado para se desenvolver as habilidades de Ciências visando à
progressão do letramento científico.
Assim como toda política curricular, o Currículo Referencial de Almadina é uma
política cultural, pois é fruto de uma seleção e de uma produção de saberes, o que significa
que as orientações deste documento somente serão concretizadas por meio das ações
educativas desenvolvidas com os alunos.
Sendo assim, o ensino de Ciências deve refletir os ideais de ética, estética e
política. Em outras palavras, ao estudar Ciências, os estudantes devem aprender o respeito
de si mesmos, da diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do
mundo material com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de energia,
do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação dos conhecimentos
científicos nas várias esferas da vida humana. Essas aprendizagens, entre outras,
possibilitam que os estudantes-cidadãos compreendam, expliquem e intervenham no
mundo em que vivem. Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das
vivências, saberes, interesses e curiosidades dos estudantes sobre o mundo natural e
material continua sendo fundamental. Ao longo desse percurso, percebem-se uma
ampliação progressiva da capacidade de abstração e da autonomia de ação e de
pensamento, em especial nos últimos anos, e o aumento do interesse dos alunos pela vida
social e pela busca de uma identidade própria.
Essas características possibilitam a eles, sobretudo, em sua formação científica,
explorar aspectos mais complexos das relações consigo mesmos, com os outros, com a
natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência dos valores éticos e
políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez mais, atuar socialmente com respeito,
responsabilidade, solidariedade, cooperação e repúdio à discriminação. Nesse contexto, é
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importante motivá-los com desafios cada vez mais abrangentes, o que permite que os
questionamentos apresentados a eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam
mais complexos e contextualizados.
Assim, à medida que se aproxima a conclusão do Ensino Fundamental, os alunos
devem ser capazes de estabelecer relações entre ciência, natureza e tecnologia, o que
significa lançar mão do conhecimento científico e tecnológico para compreender os
fenômenos e conhecer o mundo, o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é
fundamental que tenham condições de serem os protagonistas na escolha de
posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas e, que sejam capazes
de praticar o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do outro, na perspectiva do
zelo integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva.
10.4.1.2. Organizador Curricular
Competências específicas do componente curricular
- Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
- Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
- Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao
mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que
se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
Ciências da Natureza.
- Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de
suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo,
incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
- Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e
negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental
e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos
e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
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- Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver
problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
- Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na
diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
- Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da
saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis.
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10.5. ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

Texto Introdutório
O papel das Ciências Humanas caracteriza-se por reunir disciplinas que possuem
em comum: princípios, conceitos e modelos interpretativos e explicativos sobre certos
aspectos do mundo. Estes, ao se constituírem como focos de interesse e análise,
transformam-se em objetos de estudo. As investigações em torno dos objetos de estudo
de uma mesma área resultam numa rede de saberes e de tecnologias que se tangenciam
ora por conceitos, ora por procedimentos, ora por seus produtos, permitindo, assim,
organizá-los a partir de distinções e classificações comuns que transitam de uma
disciplina para outra.
As ciências humanas tem como objeto de estudo os fenômenos humanos em suas
diversas formas de manifestação e constituem-se como uma criação histórica recente de
nossa civilização. O seu desenvolvimento vem sendo marcado por um conjunto de
fatores, destacando-se entre eles: a diversidade de enfoques teórico-metodológicos; a
relação com outros campos de conhecimento; as transformações das sociedades e as
mudanças dos contextos institucionais nos quais se desenvolvem, entre outros.
Nesse sentido, o estudo pode ser compreendido em toda a sua dimensão quando
abordado de forma isolada. Sabemos, também, que o professor, mesmo que
assistematicamente, ao ensinar determinado conteúdo, utiliza em seu discurso uma gama
Ciências Humanas e de informações colhidas em variados campos de saber. Se assim for,
o ensino por área de conhecimento, longe de descaracterizar os objetos de estudo ou as
disciplinas, vem implementar, integrar e sistematizar o ensino das disciplinas escolares.
Dessa forma, a interdisciplinaridade na organização curricular justifica-se
duplamente: de um lado, a partir de seus aspectos epistemológicos - ao reunir objetos de
estudo, paradigmas e problemas afins, favorecendo seu tratamento conjunto; e, de outro,
pedagogicamente - por potencializar as condições para o ensino e para o aprendizado
solicitados nas diversas disciplinas; bem como facilitar, através dessa integração, a
discussão acerca da produção e utilização das tecnologias geradas a partir das ciências. A
presença de todos esses fatores no processo de formação é imprescindível ao bom
desenvolvimento pessoal e sociocultural dos estudantes.
Nesse momento, é importante demarcar o objeto que identifica cada uma das
disciplinas que compõe a área das ciências humanas. Assim, tem-se que a História se
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volta ao estudo da trajetória das relações humanas através dos tempos e em determinadas
espacialidades. A Geografia estuda o espaço geográfico, historicamente construído, pleno
de conflitos e contradições estabelecidas em função das relações dos seres humanos entre
si e com a natureza, por meio da compreensão do lugar, da região, do território e da
paisagem. A Sociologia investiga as relações entre os seres humanos e destes com a
natureza, expressas através de práticas materiais e simbólicas que constituem os grupos,
as instituições e as sociedades específicas. A Filosofia trata das condições e possibilidades
de conceituar a realidade, relacionando conhecimentos, valores e visões de mundo, tendo
sempre em conta a necessidade de construção de argumentos justificados sobre às formas
culturais construídas na história da humanidade.
Por meio desses conhecimentos o estudante poderá se tornar capaz de criar
consciência, se desenvolvendo como protagonista e tendo maiores subsídios para intervir
de forma crítica, ética, solidária, empática e responsável no meio em que vive.

10.5.1 História
10.5.1.1. Texto Introdutório
A disciplina de História como área do conhecimento pretende estudar todas ações
humanas presente, passado e futuro. Além de suas atividades científicas, lúdicas, religiosa
etc. Inclusive suas possibilidades, suas maneiras de ser, fazer e agir.
Portanto a história se refere sobretudo a uma forma de reflexão e investigação que
nos permite pensar nos acontecimentos do passado não como simples descrição, mas com
objetivo de entender o desenvolvimento atual de compreender como os acontecimentos
passados contribuíram na formação de nossas atuais condições de vida.
Como método o ensino de história, tem o dever de formar educandos que
enxerguem além das palavras e vejam o mundo na sua essência, que busquem o
desenvolvimento crítico, fazendo com que os mesmos compreendam e apliquem esses
conceitos no seu dia a dia.
No entanto, os principais objetivos no ensino de história estão relacionados a
apresentação da dimensão de espaço e do tempo sob a perspectiva da modalidade das
populações e as formas de inclusão ou marginalização delas em culturas diferentes.
Desenvolvendo habilidades com foco em processos como contextualização, comparação,
interpretação e sugestão de soluções. Além de resgatar os aspectos culturais de um
determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento.
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Contudo, é importante considerar que o ensino de história deve assegurar uma
formação dos educandos em sujeitos pensantes, capazes de utilizar seu potencial para
construção e reconstrução de conceitos habilidades e valores enquanto cidadãos.

10.5.1.2. Organizador Curricular
Competências específicas do componente curricular
- Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos
de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais,
ao longo do tempo e em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e intervir no
mundo contemporâneo;
- Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e
processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e
culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização
cronológica; Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação
a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a
cooperação e o respeito; Identificar interpretações que expressem visões de diferentes
sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se
criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis
e solidários;
- Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com
as diferentes populações;
- Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção
historiográfica;
- Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo
crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos
ou estratos sociais.
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10.5.2. Geografia10.5.2.1. Texto Introdutório
A Geografia é um dos saberes mais antigos da humanidade. Estudar Geografia é
uma forma de compreender o mundo. O ensino de Geografia cumpre uma função social
de entendimento do mundo complexo e dinâmico em que vivemos, dos lugares e das
relações entre a sociedade e a natureza.
O conhecimento da geografia é útil às pessoas em sua vida cotidiana, o
aprendizado da geografia se inicia no jardim de infância e estende-se até a universidade.
O objetivo básico do estudo da geografia é o desenvolvimento do sentido de direção, da
capacidade de ler mapas, da compreensão das relações espaciais e do conhecimento do
tempo, do clima e dos recursos naturais.
Assim, o homem sempre precisou e se utilizou do conhecimento geográfico. Os
povos pré-históricos tinham de encontrar cavernas para morar e reservas regulares de
água. Tinham também de morar perto de um lugar onde pudessem caçar. Sabiam localizar
os rastros dos animais e as trilhas dos inimigos. Usavam carvão ou argila colorida para
desenhar mapas primitivos de sua região nas paredes das cavernas ou nas peles secas dos
animais.
Durante muito tempo a Geografia se caracterizou por ser uma disciplina
meramente descritiva e voltada para memorização, tendo como objeto principal o
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fornecimento de conhecimento de caráter informativo (catalogando nome de continentes,
países, Estados, montanhas, rios, etc.). Nos dias atuais a Geografia mudou sua imagem e
passou a caracterizar-se por interpretativa, ou seja, procura estudar como os homens
organizam o espaço que habita e nele age, reage, interage e transforma.
A ciência geográfica permite também analisar a relação entre o homem e o meio,
observando como se dá o uso dos recursos naturais e como esse uso impacta positiva ou
negativamente o meio ambiente. Tal análise permite também propor alternativas para
preservar a natureza e impactá-la minimamente. Essa compreensão do espaço geográfico
e das alterações provocadas pelo ser humano facilita a compreensão e um olhar crítico
para analisarmos a nossa própria existência, permitindo visualizar situações futuras e a
resolução de problemas.

10.5.2.2. Organizador Curricular
Competências específicas do componente curricular
- Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e
exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.
- Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo
a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres
humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.
- Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e
ordem.
- Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de
problemas que envolvam informações geográficas.
- Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e
informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para
questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.
- Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias
e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à
biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
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- Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base
em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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10.6. ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO

Texto introdutório
A área de Ensino Religioso no currículo reflete transformações socioculturais,
fruto de mudanças paradigmáticas no campo educacional das últimas décadas,
relacionadas às perspectivas do respeito à diversidade, inclusão social e Educação
Integral. Tem como objeto o conhecimento religioso, o qual é produzido no âmbito das
diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais,
notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas Ciências investigam a
manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes culturas e sociedades como um dos
bens simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas do mundo, da
vida e da morte.
De modo singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos
sentidos e significados de vida e diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se
organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos,
símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais.
Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte integrante do
substrato cultural da humanidade e estão contemplados no presente Documento
Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Assim sendo, os conhecimentos religiosos devem ser trabalhados a partir de
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso
implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições
religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida, de acordo com
os próprios fundamentos da BNCC.

10.6.1. Ensino Religioso
10.6.1.1. Texto introdutório
A disciplina de Ensino Religioso está presente nos currículos escolares,
assumindo diferentes formatos de acordo com os períodos históricos e a legislação
vigente. Dessa forma, o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB/96, o qual determina que a disciplina deve fomentar “o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil vedadas quaisquer formas de proselitismo”, é imprescindível
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uma imparcialidade ideológica dos professores, não direcionando os estudantes a uma
determinada corrente de pensamento, seja ela religiosa ou não.
O Ensino Religioso é uma disciplina de fundamental importância, pois é essencial
no processo do conhecimento integral da vida humana, ajuda no contexto das tradições
cultural e religiosa, ajuda a discernir o saber de si próprio diante do desafio de um mundo
complexo pelo pluralismo religioso.
O Ensino Religioso coerente com um Estado Laico só se concretizou legalmente
na redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e sua respectiva
correção, em 1997, pela Lei 9.475/97. De acordo com o artigo 33 da LDBEN, o Ensino
Religioso recebeu a seguinte caracterização:
Art. 33 – O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das
escolas públicas de Educação Básica assegurado o respeito à diversidade religiosa
do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. § 1º – Os sistemas de ensino
regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do Ensino
Religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão de professores.
§ 2º – Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.

Portanto, todas as tradições religiosas, tenham elas origens ou não em quaisquer
regiões ou povos, merecem respeito, e devem contar com a pluralidade cultural dos
diferentes modos de se buscar a religião.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, seguindo praticamente todas as outras
constituições federais desde 1934, atendendo a pressão de grupos religiosos, inclui o
ensino religioso como disciplina constitucional.
“O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os
princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e
constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais
e normais” (BRASIL,1934, art. 153).

Dessa forma, os princípios constitucionais e legais obrigam os educadores todos
a se pautar pelo respeito as diferenças religiosas, pelo respeito ao sentimento religioso e
a liberdade de consciência, de crença, de expressão e de culto, reconhecida a igualdade e
dignidade de toda pessoa humana. Tais princípios, conduzem a crítica todas as formas
que discriminem ou pervertam esta dignidade dos seres humanos.
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Portanto, os princípios são componentes relevantes da constituição federal de
1988, e expressamente reafirmados pela Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional,
e nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, relativos à educação básica.
O Ensino Religioso está ganhando cada vez mais espaço nas instituições de ensino
básico, por isso é necessário proporcionar aos educandos elementos que possam
contribuir com a educação, mostrando um novo horizonte de entendimento e saberes,
auxiliando a compreensão e o desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos,
inclusive religioso.
Desse modo, é relevante da ênfase nas ações educativas com o mundo vivido pelos
educandos, investindo numa perspectiva teórico-prático no sentido pedagógico que o
Ensino Religioso pode proporcionar na sala de aula. Além de buscar o sentido para a
existência e a valorização da pessoa humana, procurando dar um possível suporte para a
espiritualidade, sendo que esse componente curricular tem um estimado valor.
As Unidades Temáticas que compõem a BNCC e, portanto, constam no
Documento Curricular Referencial da Bahia são: Identidades e alteridades; Manifestações
religiosas; Meditação; Consciência; Autoconhecimento. A partir dessas Unidades
Temáticas, foram estabelecidos na BNCC, os objetos de conhecimento para cada ano.
Nessa perspectiva, os objetos de conhecimento foram ampliados em praticamente todos
os anos, permitindo que o processo de aprendizagem e desenvolvimento da educação no
Ensino Fundamental possam ser contempladas integralmente.
A unidade temática Identidades e Alteridades viabiliza que os estudantes
reconheçam, valorizem e acolham o caráter singular e diverso do ser humano, por meio
da identificação e do respeito as semelhanças e diferenças. Outro conjunto de elementos
(símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças) integra a unidade temática
Manifestações Religiosas, em que se pretende proporcionar o conhecimento, a
valorização e o respeito as distintas experiencias e manifestações religiosas. A unidade
temática Meditação tem por objetivo ampliar o autoconhecimento, desenvolver a
autoconsciência, o autocontrole físico, mental e emocional do educando. A unidade
temática Consciência objetiva auxiliar os educadores/ estudantes/ pais/ comunidade/ no
que concerne à construção do caráter, na medida em que desperta seus sentimentos e
organiza seus pensamentos, a fim de que atos reflitam o todo dessa construção de forma
significativa. A última unidade temática trata dos elementos básicos religiosos que se
fundamentam na dialética em prol do Autoconhecimento dos estudantes. É importante a
experiência pessoal, individual de liberdade para inserção do pluralismo, é necessário que
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seja trabalhados valores universais (amizade, amor, solidariedade, equanimidade, etc.) e
virtudes do eu pessoal.
Considerando

as

especificidades

da

disciplina,

ressalta-se

que

os

encaminhamentos metodológicos devem primar pela garantia dos direitos de
aprendizagem e estar em consonância com a legislação vigente. Sendo assim, a avaliação
deve ser concebida sob uma perspectiva formativa com a finalidade de acompanhamento
do processo de ensino e aprendizagem.
Ressalta-se que, para o desenvolvimento do encaminhamento pedagógico em sala
de aula, que os professores contemplem as necessidades dos educandos, fortalecendo o
exercício da cidadania, e fomentando o conhecimento, além de ampliar os horizontes dos
estudantes em relação à diversidade religiosa, que possam restabelecer o proposito
dialógico e promover reflexões pautadas no sentido da existência humana.
É valido ressaltar a importância da busca pelo sentido da vida, no qual sua didática
é de interpretar e trocar saberes da realidade visando uma aprendizagem que valoriza a
experiência de cada indivíduo, favorecendo as relações de convivência e tendo uma
metodologia que busca escutar e valorizar a vida do ser humano.
10. 6.1.2. Organizador Curricular
Competências específicas do componente curricular
- Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e
filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
Filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e
territórios.
- Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas
experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
- Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão
de valor da vida.
- Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
- Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da
economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
- Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância,
discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos
no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.
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PROJETO DE VIDA E AS TRANSIÇOES PARA O ENSINO MÉDIO

A proposta de elaboração da disciplina Projeto de Vida se confunde com a
concepção de educação descrita por Emile Durkheim em seu livro Educação e Sociologia,
publicado em 1922, especificamente na p. 51, para quem a educação:
É a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que não estão ainda
maduras para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança um
certo número de estados físicos, intelectuais e morais, que requerem dela, tanto a
sociedade política em seu conjunto, quanto o meio especial ao qual ela é mais
particularmente destinada... Resulta da definição acima que a educação consiste
em uma socialização metódica da jovem geração.

Observa-se certo grau de preocupação moral na definição Durkheimiana de
educação. A educação é pensada como elemento de construção da coesão social.
Durkheim chega a afirmar que o professor é o grande intérprete das grandes ideias morais
de seu país e de seu tempo. A dedução lógica da premissa apresentada por Durkheim é
que, caso a educação não funcione adequadamente, a sociedade estará ameaçada de
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anomia. Logo, sobre a escola, se desenvolve uma tese funcionalista, associada às
concepções de Estado como elemento motivador do desenvolvimento social e promotor
da ordem.
Nessa perspectiva, os sistemas educacionais eram pensados como elementos
fundamentais para o desenvolvimento e promoção da justiça social. Acreditava-se que a
educação contribuiria para a superação dos particularismos supostamente presentes nas
pequenas comunidades e permitiria que a sociedade avançasse em direção à modernidade.
A oposição entre tradição e modernidade orientava o debate sobre os sistemas
educacionais, o que fazia com que a escola fosse pensada como instância de
transformação social e modernização.
Os sistemas educacionais encaminhariam a sociedade para a modernidade ao
tratar os cidadãos como sujeitos sociais portadores de direitos individuais inalienáveis.
Era proposto a construção de um sistema universal e equânimes para que as desigualdades
de oportunidades educacionais fossem reduzidas. O otimismo referente aos sistemas
educacionais foi enfraquecido com a realização e a publicação de pesquisas que
concluíam o contrário: os sistemas educacionais não diminuíram as desigualdades, mas
as mantiveram e, em alguns casos, as elevaram.

Outras perspectivas
Na década de 1960, a partir da publicação do livro Aparelhos Ideológicos do
Estado, de autoria de Louis Althusser, os sistemas educacionais funcionalistas passam a
ser questionados.
Essa publicação é constituída por um arcabouço de notas teóricas, tratando
principalmente o conceito de ideologia e alertando para a existência de aparelhos
ideológicos, cuja finalidade seria colaborar para a reprodução da vida social, perpetuando
os modelos da estrutura capitalista de produção.
Dentre esses aparelhos estaria a escola, que passou a ser considerada uma
instituição social reprodutora das relações de produção e espaço das lutas de classe que
se travavam com maior ou menor intensidade no seu interior.

Para Althusser a escola
Recebe as crianças de todas as classes sociais desde o Maternal e, a partir daí, com os
novos e igualmente com os antigos métodos, ela lhes inculca, durante anos e anos, no
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período em que a criança é mais “vulnerável”, imprensada entre o aparelho de Estado
Família e o aparelho de Estado Escola, determinados “savoir-faire” revestidos pela
ideologia dominante (língua materna, cálculo, história natural, ciências, literatura), ou
muito simplesmente a ideologia dominante em estado puro (moral e cívica, filosofia). Em
determinado momento, aí pelos catorze anos, uma grande quantidade de crianças vai parar
“na produção”: virão a constituir os operários ou os pequenos camponeses. Uma outra
parte da juventude continua na escola: e haja o que houver, avança ainda um pouco para
ficar pelo caminho e prover os postos ocupados pelos pequenos e médios quadros,
empregados, pequenos e médios funcionários, pequenos burgueses de toda a espécie.
Uma última parcela chega ao topo, seja para cair na subocupação ou semidesemprego
intelectuais, seja para fornecer os agentes da exploração e os agentes da repressão, os
profissionais da ideologia (padres de toda a espécie, a maioria dos quais são “laicos”
convictos) e também agentes da prática científica. (ALTHUSSER, 1976, p. 46)

Além de Louis Althusse, Baudelot, Establet, Bawles e Gintis foram entitulados
crítico-reprodutivista com ênfase na relação entre aparelho escolar e reprodução das
relações capitalistas de produção.
A Educação esteve permeada, na segunda metade do século XX, das teorias da
reprodução sob o pressuposto de que há um viés de classe em todos os processos formais
de educação.
A escola, enquanto instituição velada da reprodução do sistema de produção
capitalista, implicitamente reproduzia a “cultura boa”, legitimada pelas classes
dominantes, cujo conhecimento e reconhecimento desse valor cultural se dá pelos filhos
desta mesma classe, que, diferentemente dos estudantes provenientes de outras classes
teriam facilidade para apreender os conteúdos transmitidos pela escola, mantendo-os nos
bancos escolares pela aprovação, enquanto os estudantes originários de classes
dominadas se afastariam da sala de aula pela reprovação ou pela desistência e segundo
Buadelot & Establet (1971, p. 125), “Seus ‘defeitos’ ou ‘fracassos’ são, em verdade, a
realidade necessária de seu funcionamento”. A meta da construção do Projeto de Vida,
está portanto, diretamente relacionada a determinados interesses de classe.
Por trás desse discurso, proferido pela classe média sobre a escola pública, está o
culto à meritocracia, através da qual se justifica que exclusivamente os capacitados
estarão aptos ao sucesso profissional, econômico e social, independentemente de sua
condição de classe.
Deduz-se que o culto à meritocracia funciona como ideologia secundária, cujo
argumento encobre o compromisso orgânico da classe média e seu legítimo interesse de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
400 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

classe que consiste em promover a valorização econômica e social dos trabalhadores nãobraçais. Segundo Baudelot e Establet, essa seria a verdadeira ideologia orgânica da classe
média.

A dualidade estrutural expressa uma fragmentação da escola a partir da qual se delineiam
caminhos diferenciados segundo a classe social, repartindo-se os indivíduos por postos
antagonistas na divisão social do trabalho, quer do lado dos explorados, quer do lado dos
exploradores. (Baudelot e Establet, p. 142, 1971).

Desta forma ao invés da escola contribuir para a democratização do saber, estaria
de fato contribuindo para a manutenção da estrutura de classe e das desigualdades a ela
inerentes. Portanto a concepção de Projeto de Vida capaz de incentivar, motivar e
despertar curiosidades dos estudantes no sentido de direcioná-los para a construção e
realização de seus sonhos, longe de facilitar a compreensão de quem seja o “eu” aluno e
de como essa construção se deu ao longo da vida, estaria excluindo do acesso à
universidade os estudantes de escola pública, provenientes das classes populares.
As provas do Enem e vestibulares que selecionam os detentores de um certo
percentual de capital cultural erudito, exigido pelos órgãos governamentais nesses
exames, não cobram diretamente conhecimentos da disciplina Projeto de Vida. Tal
disciplina por sua vez não integra a matriz curricular das instituições particulares de
educação básica, onde encontram-se matriculados os filhos das classe média e alta.
Já que o mercado de trabalho proporciona maiores remunerações aos detentores
de capital cultural institucional (diplomas), que certifique maior capacidade intelectual,
logo a tendência dessa proposta é que, aos filhos da classe trabalhadora a escola desde a
educação básica, os direcione para as atividades práticas, menos rentáveis.
A partir do uso da violência simbólica, as instituições públicas de ensino
incorporam representações sociais comportamentais e produtivas sob o pretexto de
formar para a cidadania e para o trabalho, enquanto legitima a manutenção do status quo
de uma classe já favorecida desde os tempos coloniais aqui no Brasil mediante a aplicação
de um exame de acesso ao ensino superior que exige o mesmo conhecimento de quem
teve acesso a tal conhecimento de forma diferenciada quanto ao tempo de e formas de
incorporação do capital cultural.
As condições materiais de existência, características de uma condição de classe
ou de uma cultura, produzem habitus.
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Habitus é um sistema de disposições duráveis, incorporadas, organizadoras de
práticas e representações. Dessa forma é possível compreender que haverá uma relação
dialética entre as estruturas objetivas e o habitus incorporado, que tende a reproduzir as
estruturas objetivas em que foi formado.
As estruturas estruturadas são ao mesmo tempo estruturantes, capazes de instituir,
através dos agentes sociais que as ocupam, um determinado campo relacional, os padrões
de posturas, formas de expressões, uso de utensílios, preferências diversas (música, moda,
culinária, esporte, dança, religião, etc.).
Portanto o projeto de vida nada mais é do que a expressão da exterioridade da
interioridade de esquemas de percepções internalizadas, mediante tais relações de agentes
sociais capazes de transmitir uma perspectiva de vida que muito bem caracteriza o ethos
de classe da qual faz parte.
A escola se comporta dentro de uma suposta neutralidade, se eximindo de
qualquer responsabilidade, onde, supostamente as oportunidades são iguais para todos,
deixando uma impressão de que o mérito ou o fracasso, o projeto de vida mais otimista
ou o desinteresse total são consequências dos esforços individuais e não das práticas
educacionais que, de forma dissimulada, negou o direito à educação à uma parcela
significativa da sociedade desprovida de capital cultural herdado ou transmitido pela
família e escola.
As disposições e perspectivas para determinado projeto de vida resultam do jogo
de interesse das classes habituadas com a disposição de capital cultural disponíveis nesse
campo relacional ao qual pertencem. Sobre essa disposição Jessé Souza nos induz a uma
reflexão, sobre o quanto é marcante, para a criança, a percepção sobre a capacidade de
concentração dos pais para a leitura de livros e jornais e por amá-los e admirá-los acabam
por se identificar afetivamente com essa disposição do pai, ou ainda a admoestação da
importância do estudo e da escola.
É precisamente esse tipo de “aprendizado invisível” de disposições, por herança afetiva e
familiar, que permite criar crianças de classe média “vencedoras”, mesmo antes de se
chegar à escola, que muitas vezes apenas ratifica e “carimba” com o selo do Estado ou do
mercado o estatuto de vencedor no futuro mercado de trabalho competitivo. Para as
crianças da “ralé”, para quem o aprendizado das disposições afetivas que serão exigidas
pela escola lhes é algo estranho e externo, o “carimbo” da escola como mau aluno,
repetente e finalmente desistente é apenas a primeira experiência de que existe um mundo
para o qual ele simplesmente não foi “convidado”. (Souza, 2009, p. 413)
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Essa é a forma hereditária de transmissão do capital cultural, doméstica, bem
dissimulada cujo aprendizado invisível faz do capital cultural, “o mais oculto e
determinante socialmente dos investimentos educativos” (Bourdieu, 2007), por ser
precoce e durável.
Conforme afirma Bourdieu (2007c), as famílias são agentes de transmissão das
disposições de operação de modos relativamente eficaz de atuação do agente no mundo
social. Toda ação é regulada pelo habitus, princípio gerador que incidirá no
reconhecimento do valor e do sentido atribuído ao jogo no campo social (Bourdieu, 2007).
Se às famílias de boa parte dos estudantes das redes públicas de ensino do
município de Almadina são analfabetas, logo as condições objetivas de existência
(ocupação profissional, nível de escolaridade, condições de moradia, preferência
esportiva, religiosa e culturais, etc.) produz habitus que tende a reproduzir práticas no
campo e no grupo social, inclusive quanto às formas de apropriação do capital cultural
que viabilizem a aquisição de certo tipo de capital e consequentemente a idealização de
um projeto de vida. Após esses perceberem que a negação histórica de direitos o fará ver
a escola de forma estranha e após a frustração do projeto de vida, perceberá que a vida se
projetará sobre o que lhe restou para sobreviver, ingressando no mercado de trabalho no
que estiver disponível.
Sendo assim, a lógica do habitus presente inicialmente na estruturação familiar
atua como presença do passado de que é produto, guiando sua razão prática no campo
escolar e na vida social. Com isso, se as demandas exigidas pelo campo da escola tiverem
uma lógica diferente da formada pelo habitus do aluno no campo familiar (como no caso
de boa parte das famílias pobres, com pouco capital cultural e econômico), há uma
fragilidade na capacidade de aquisição do capital necessário, até mesmo para a
idealização e posterior realização do projeto de vida, na estrutura de pensamento e na
ação, já que há uma relação direta entre habitus e campo.
Não é imediato nem é exclusividade da escola a prerrogativa de preparar o
estudante para a cidadania e para o trabalho, no entanto, sempre estão presentes, nos
conteúdo do ensino de diversas disciplinas, sobretudo as que fazem parte das Ciências
Humanas, temas ligados à cidadania, à política e outros ainda relacionados ao campo de
estudo da Política, Economia, Antropologia dentre outras disciplinas que, por não
fazerem parte da BNCC, sentem-se representadas pelas abordagens sociológicas,
geográficas, historiográficas e filosóficas.
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O caráter polissêmico dos termos cidadania e trabalho, prerrogativas da educação
básica do Brasil, assegurado pela Constituição Federal e pela LDB, agora adquire
aspectos de alienação, já que as nuances que envolvem o ser humano nas diversas relações
éticas e trabalhistas ganham contornos acríticos sob o pretexto de que, qualquer debate
nesse sentido, configura tendências “socialistas”, perturbando a ordem e incorrendo de
doutrinação. Portanto evidencia-se um currículo e consequentemente uma educação
excludente, acrítica, submissa e alienante sob o pretexto de preparar para a cidadania e
para o trabalho.
Professor Alexandre Reis (2018, p. 244) nos alerta para o fato de que “com a
submissão da educação ao mundo do trabalho, marcado pelas exigências de um mercado
competitivo, a escola e em especial as universidades despem-se da sua vocação
humanística e torna-se cada vez mais utilitárias”. Contrário a essa tendência atual,
encontra-se os estudos de Álvaro Vieira Pinto (2018) ao ressaltar a importância de uma
educação emancipatória:
“É pressuposto indispensável à formação da consciência do trabalhador neste campo da
cultura, tão indispensável quanto os conhecimentos particulares técnicos de que deve
estar munido para empreender sua atividade”. (Pinto apud Reis, 2018, p. 244).

Com todas as mudanças em curso e principalmente com o bombardeio que vem
sofrendo o sistema educacional brasileiro, mas especificamente as “Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas”, vislumbramos com pouca nitidez o sinuoso percurso a ser trilhado
pela perspectiva de Projeto de Vida, com forte tendência a perdurar a condição de
disciplina escolar de importância secundária. Ao mesmo tempo faz-se necessário trilhar
por esse caminho com efetiva participação nos debates, elaboração de propostas,
congressos, pesquisas e grupos de estudos. A resistência à farsa que tende a legitimar,
através da escola, a exclusão dos já excluídos é o que dispõe, nesse momento, os
professores mais humanísticos e menos pragmáticos desse país, entendendo como
verdade a fala de Florestan Fernandes ao afirmar que:

Poucos países, no mundo moderno, possuem problemas educacionais tão graves quanto
o Brasil. Como herança do antigo sistema escravocrata e senhorial, recebemos uma
situação dependente inalterável na economia mundial, instituições políticas fundadas na
dominação patrimonialista e concepções de liderança que convertiam a educação
sistemática em símbolo social dos privilégios e do poder dos membros e das camadas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
404 - Ano XVIII - Nº 3453

Almadina

dominantes. O fardo era pesado demais para ser conduzido com responsabilidade e
espírito público construtivo, num sistema republicano que se transformou, rapidamente,
numa transação com o velho regime, do qual se tornou mero sucedâneo político.
(Fernades, 2005, p. 144).

Sendo assim, as diversas fases de transição entre uma etapa e outra da educação
básica do país é caracterizada por uma série de fatores que exercem forte e direta
influência. A proposta de projeto de vida corresponde a perspectivas inerentes ao habitus,
ao campo relacional, disposição de capital cultural e econômico incorporado nos
diferentes agentes sociais que constituem as classes ou turmas nas escolas. Corresponde
a uma subjetividade que foge à escola tal capacidade de realização, já que nem mesmo
consegue universalizar o acesso aos capitais culturais objetivados e incorporados,
tendendo a favorecer os mais favorecidos e desfavorecer os mais desfavorecidos através
do arbitrário cultural e de práticas educativas dissimuladas.
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Homologações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER/CME Nº 01/2021

EXTRATO:
Parecer nº: 01/2021
Assunto: Parecer do Conselho Municipal de Educação de Almadina que aprova o
Documento Curricular Referencial do Município de Almadina-BA.
Presidente: Matheus Oliveira Póvoas
Decisão do Conselho Pleno: APROVADO por unanimidade
TERMO
O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo de Almadina, no uso de
suas atribuições legais, tendo encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, o
Documento Curricular Referencial do Município de Almadina- DCRMA, e, após análise
do Conselho Municipal de Educação, o qual expediu o seu competente Parecer de nº
01/2021, com a aprovação por unanimidade pelos seus membros, publicado no Diário
Oficial de Almadina em 07/04/2021. Nestes termos, HOMOLOGO o PARECER/CME
nº 01/2021 do Conselho Municipal de Educação do município de Almadina/BA, a fim de
que surta os seus efeitos legais em toda a Rede Municipal de Ensino do município.
Almadina-BA, 13 de outubro de 2022.

HAMURABE JOSÉ BATISTA FLORES
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo
Decreto nº 004/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKEWNDUXMTHBRTC3RTE3OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

