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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que se apresenta às escolas o Caderno 1 - 
Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do 
Sul. Esse documento é fruto de uma caminhada conjunta dos professores da 
Rede. Registra o pensamento pedagógico de todos os que acreditam em uma 
educação com foco na aprendizagem. Os Referenciais  configuram-se como 
um passo coletivo e vigoroso no processo de democratização das relações, 
pela participação na definição das diretrizes norteadoras da educação a ser 
construída em cada comunidade escolar da área urbana e rural.

As ações de 2009 e 2010, em especial, tiveram o objetivo de discutir/
socializar construções teórico-metodológicas em cada área do conhecimento, 
possibilitaram a participação e o envolvimento de todos os professores 
da Rede Municipal. Tenho certeza de que as ações, quando planejadas e 
executadas em parceria com a comunidade escolar, resultam positivamente 
em prol da aprendizagem. 

Acredito que muito ainda há de ser feito para imprimir maior qualidade à 
Educação. No entanto, penso que, a partir dos Cadernos 1 - Referenciais da 
Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e 2 - Referenciais 
da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul – Planos de 
Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, consolida-se a 
base, que, aliada ao desejo e ao comprometimento da comunidade escolar, 
possibilita o planejamento e a execução de ações didático-pedagógicas que 
visem ao fazer aprender. 

Enfatizo que a formalização desses documentos teve como propósito 
reunir, resgatar e recompor em um todo, não só os passos de muitos que 
nos precederam nesta jornada, mas também ouvir os professores e atender aos 
estudos e formulações pertinentes às áreas de educação e currículo escolar. 

Almejo que esses documentos se constituam em um instrumento de 
encontro, de debate, de aprofundamento, de reflexão e, principalmente, de 
reconstrução e de refinamento do processo ensino-aprendizagem. 

Um grande abraço,

Edson Paulo Theodoro da Rosa
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A vida escolar, especialmente para as crianças e jovens, destaca-se como 
um tempo de formação humana em que a aprendizagem da convivência social e 
a construção de conhecimentos básicos nos diversos campos do saber se dão de 
forma sistemática e orientada. Considerando que na sociedade contemporânea 
o indivíduo passa um período significativo de sua vida no espaço escolar – 
período precioso da construção de sua identidade pessoal e social – torna-
se fundamental que os profissionais responsáveis pela sua formação tenham 
diretrizes de educação, tendo em vista uma atuação coerente e articulada na 
direção de um ideal comum de ser humano e de sociedade.

Nessa perspectiva, é no currículo que se elege um conjunto de intenções 
educativas e de diretrizes pedagógicas que se articulam para orientar a organização 
e o desenvolvimento da prática educativa, ou seja, o currículo aponta o norte da 
aprendizagem. 

No que se refere a currículos escolares, historicamente, nos anos 50/60 
até os anos 70, tivemos um processo muito centralizado. Os professores deviam 
desenvolver os currículos elaborados pelas secretarias. Já nos anos 80, com o 
processo de redemocratização da educação, as escolas passaram a ser de todos e 
conquistaram maior autonomia. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei  9394/96), elaborada com base nos princípios da Constituição Federal de 
1988, substituiu a ideia de currículo mínimo pelas diretrizes curriculares. 

Neste momento, o Brasil está fazendo uma síntese desses dois extremos, 
de total centralização e de extrema autonomia, no que se refere a currículos, 
gerando um movimento de discussão e elaboração de uma proposta de 
referencial curricular para cada rede de ensino, estabelecendo expectativas de 
aprendizagem para as diferentes etapas da Educação Básica. 

Esse processo também foi estimulado pelo Movimento Todos Pela Educação, 
desencadeado em 2006. Com o objetivo de oferecer uma educação básica de 
qualidade para todos até 2022, esse Movimento estabelece metas, das quais 
destacamos: “Todo aluno com aprendizado adequado à sua série”. Considerando 
também o cumprimento dessa meta, faz-se necessário definir orientações 
curriculares, explicitando o mínimo esperado que cada aluno aprenda em cada 
ano/série e as especificidades de cada região.

Para tanto, essa construção considera a experiência e a trajetória já percorrida 
pelas redes de ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as normas dos 
Conselhos de Educação e demais determinações legais. É importante dizer que 
essas orientações curriculares não têm força de lei como as Diretrizes Curriculares 
Nacionais.

Com a matrícula obrigatória aos 6 anos (Lei 11.114/2005) e a ampliação do 
Ensino Fundamental de Nove Anos (Lei 11.274/2006), o Ministério da Educação 
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(MEC), indutor de políticas públicas, desenvolve uma metodologia de trabalho 
de articulação com os sistemas de ensino e incentiva os gestores educacionais 
a estabelecer uma interlocução construtiva com as escolas sobre o currículo: 
O que estamos ensinando? O que os alunos estão aprendendo? Como se dá a 
aprendizagem? Qual a qualidade do aprendizado? De que modo será avaliado?

Conforme o Plano Nacional de Educação, a determinação legal (Lei 
10.172/2001, meta 2 do Ensino Fundamental) de implantar progressivamente o 
Ensino Fundamental de nove anos, pela inclusão das crianças de seis anos de 
idade, sinaliza a intenção de, no período de escolarização obrigatória, oferecer 
maiores oportunidades de aprendizagem e um tempo mais longo de convívio 
escolar, além de assegurar que as crianças prossigam nos estudos, alcançando 
maior nível de escolaridade.

É evidente que a maior aprendizagem não depende do aumento do tempo de 
permanência na escola, mas sim do emprego mais eficaz do tempo. No entanto, 
a associação de ambos deve contribuir significativamente para que os educandos 
aprendam mais.

As orientações pedagógicas, por sua vez, deverão estar atentas a essas 
características para que as crianças sejam respeitadas como sujeitos do 
aprendizado.

Nesse contexto, o MEC deflagrou o debate nacional sobre a concepção 
de currículo e seus desdobramentos. Daí emergiram questionamentos que 
balizaram todo debate: O que é? Para que serve? A quem se destina? Como se 
constrói? Como se implementa? Normalmente os currículos têm sido tratados 
como um programa, considerado, de modo geral, como uma organização de 
conteúdos numa determinada sequência e utilizando um determinado critério. 
Quais seriam os critérios e a sequência dos conteúdos listados? Seria essa 
a única possibilidade de se conceber o currículo? Daí a discussão nacional 
desencadeada tomou essas indagações como ponto de partida, buscando novas 
concepções de currículo, conhecimento e aprendizagem. 

A Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul (SMED), considerando 
a relevância do tema e comprometida com uma educação de qualidade para 
todos, incentivou os educadores a participarem efetivamente desse processo. 
Acredita que a construção do conhecimento concretiza-se no desenvolvimento 
de habilidades e competências e formação de conceitos. Essa ênfase desloca 
o trabalho pedagógico do ensino para a aprendizagem, no sentido do fazer 
aprender.

A SMED planejou suas ações de 2009, a fim de oportunizar espaços para 
acompanhar esse movimento: momentos de estudos sobre o material intitulado 
Indagações sobre Currículo, enviado às escolas pelo Ministério da Educação 
(MEC), análise das concepções curriculares das escolas, formação continuada 
para os coordenadores pedagógicos e diretores, seminário de educação, 
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encontros mensais com os coordenadores pedagógicos (estudos dirigidos), oferta 
de oficinas pedagógicas e encontros de professores (Encontros Regionais) tendo 
como tema “Currículo em debate”.

Foi oportunizada a participação de todos os professores nos Encontros 
Regionais que, considerando os princípios e preceitos legais,  realizaram 
contribuições, reflexões e análises, discutindo as  práticas pedagógicas, as 
intenções, as competências e as habilidades, os conceitos que permeiam e 
estruturam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, bem como o papel 
do conteúdo nessa combinação, na direção de uma aprendizagem realmente 
significativa.

Esse debate foi sistematizado e se materializou na elaboração deste 
documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do 
Sul, apresentado na abertura do ano letivo de 2010 e, posteriormente, reescrito 
com as proposições advindas das escolas.

Dando continuidade às reflexões realizadas nos encontros de professores 
do ano anterior, em 2010, o estudo esteve focado no aprofundamento de 
competências, habilidades, conceitos, planejamento e avaliação, considerando 
os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Planos de Estudo das escolas 
municipais.

Assim, nos Encontros Regionais os professores da Rede Municipal de Ensino 
(RME), em grupos de estudo, discutiram tecnicamente a aprendizagem (objetivos, 
critérios de avaliação, habilidades, conceitos, atitudes e valores) para cada ano/
série/componente curricular. As proposições elaboradas pelos grupos foram 
contempladas nas aprendizagens previstas e esse registro foi encaminhado às 
escolas, a fim de que os professores revisitassem novamente  os planejamentos 
elaborados e manifestassem outras observações consideradas pertinentes. 

Essa discussão permeou todos os componentes curriculares, constituindo-
se numa rede na qual competências, habilidades, conceitos, valores e atitudes, se 
interligam, tanto horizontal como verticalmente, caracterizando, assim, a dimensão 
interdisciplinar da aprendizagem.

Esse movimento resultou na elaboração de outros três documentos: 
Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  - 
Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2), 
Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - 
Planos de Trabalho (caderno 3) e Referenciais da Educação da Rede Municipal 
de Ensino de Caxias do Sul  - Planos de Estudo da Educação de Jovens e Adultos 
- EJA (caderno 4).

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 
Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
(caderno 2), estabelece a organização anual do currículo na dimensão de 
macroplanejamento. Já o documento Referenciais da Educação da Rede 
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Municipal de Ensino de Caxias do Sul  -  Planos de Trabalho (caderno 3) detalha 
o anterior, trimestralmente. Ambos orientam o plano de trabalho do professor, 
apontando as aprendizagens previstas e a consequente avaliação no que se 
refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação de 
conceitos, à constituição de valores e à adoção de atitudes. 

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 
Caxias do Sul  - Planos de Estudo da Educação de Jovens e Adultos - EJA (caderno 
4), orienta, assim como os demais, o planejamento anual das aprendizagens de 
cada totalidade e de cada componente curricular da modalidade EJA.

Esses documentos, portanto, constituem-se, guias de orientação aos 
professores. Cabe salientar que esse processo exigiu a participação, o diálogo e 
o engajamento de todos os professores da RME.

A Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul  entrega às escolas, 
aos professores e professoras,  uma diretriz, um referencial para Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, fruto de uma 
caminhada conjunta que registra o pensamento pedagógico e tem como finalidade 
subsidiar o planejamento e a execução de ações didático-pedagógicas. A partir 
desses referenciais, cada escola organizará o seu currículo, incorporando 
outros elementos próprios de seu contexto, de forma a contemplar a diversidade 
curricular e o fazer-aprender. 

Estamos cientes de que não esgotamos o assunto, há muitos aspectos 
e variáveis a serem considerados. Ainda temos muito a caminhar, uma vez 
que currículo é trajetória, percurso, espaço de construção de identidades e 
subjetividades, exigindo postura ética e escolhas comprometidas com o ideal de 
formação humana.

Por fim, expressamos metaforicamente o processo vivenciado pela Rede 
Municipal de Caxias do Sul.

É como se estivéssemos em uma viagem...
Quase nunca partimos só. Desejamos chegar a um lugar maravilhoso 

que buscamos há muito tempo.
 Até então, tínhamos um mapa. 
Porém, nosso mapa se baseava 

em informações desfocadas, engavetadas 
em algum canto poeirento da memória. 

É pouco provável que agora este mapa seja eficaz.
O terreno mudou... As referências são outras... 

Muitas indicações não existem mais,
 enquanto outras surgiram alterando o panorama.

Precisamos explorar novamente a área e promover um levantamento 
atualizado antes de criar um novo mapa.
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 Para isso, seguimos a orientação de uma bússola
 capaz de apontar o norte em um terreno 

que não apenas pode ter mudado sua aparência externa, 
mas sua própria natureza.

Não importa que em algum outro tempo
 já tenhamos percorrido o caminho, ou partes dele. 

Certamente a viagem é outra. 
A trajetória ora é reta, ora, sinuosa.

Nosso olhar, nossas percepções não são mais os mesmos. 
A qualquer momento podemos recordar 

o que vivenciamos:  trajetos, locais, pessoas, encontros,  
necessidades,  superações,dificuldades,  escolhas. 

Viajando, ampliamos nossa bagagem
 e um novo mapa vai sendo traçado, 

sem perder de vista que 
o ponto de chegada também é ponto de partida. 

Também é preciso decifrar este novo mapa 
para nos apropriarmos de um fabuloso tesouro. 
De posse do novo mapa podemos vislumbrar
 a continuidade do percurso, analisar roteiros, 

prever paradas, dimensionar riscos, planejar situações,
 sem esquecer/desconsiderar o nosso destino.

Sabemos que tão importante quanto o caminho percorrido 
e a chegada, é tudo o que fez parte do viajar.

 Possivelmente, daqui a algum tempo, 
nossa curiosidade nos impulsionará 

a enfrentar novas aventuras e,
 a partir daí, construir/redimensionar outros mapas.

Talvez um dia, descobriremos que o tesouro
não está guardado num baú. 
Um baú protege, preserva, 

permite que o seu conteúdo permaneça intocado
 ao longo do tempo. 

Perceberemos então que o tesouro tão procurado 
está (escondido) em cada um de nós. 

Tesouro precioso, fabuloso, incalculável. 
Ninguém poderá se apossar dele.

No entanto, ele pode ser compartilhado com os que,
 assim como nós, se encantam a cada conquista e

 tem coragem de percorrer o caminho.
 Aqueles que não fixam sua visão no dedo que aponta,

 mas olham para o horizonte, e vislumbram 
tesouros inimagináveis que o dedo pode apontar...
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INTRODUÇÃO

A escola tem papel fundamental na construção de uma sociedade e na 
formação integral do ser humano. Uma educação que valoriza os estudantes, 
dando a eles o papel de protagonistas no processo de construção de seu próprio 
conhecimento, traz a essência e um dos mais importantes desafios da qualidade 
na educação: uma necessária autonomia que permita à pessoa atuar de forma 
consciente e transformadora na realidade, da mais próxima à mais distante, da 
mais específica à mais ampla.

Priorizar a qualidade na educação é, portanto, um desafio que precisa 
ser assumido por todos: comunidade escolar, mantenedora e outros órgãos e 
instituições da sociedade civil. Uma educação de qualidade enfatiza, além da 
construção de conhecimentos, da formação de conceitos e do desenvolvimento de 
competências e habilidades, a constituição de valores e a adoção de atitudes que 
formam a essência do ser humano.

Nesse sentido, a escola deve estar com o olhar atento na aprendizagem de 
seus alunos e intencionalmente voltado para ela, respeitando a pluralidade de 
características, capacidades, interesses, propiciando igualdade de condições, a fim 
de responder às necessidades de cada um em seu processo de desenvolvimento. 
Para tanto, a escola deve adotar como princípio básico o respeito à diversidade, de 
forma a promover, engrandecer, despertar o brilho e a esperança de aprender e a 
motivação para aprendizagem. 

Sabemos que educar é compromisso de todos, mas a escola, em especial, 
é responsável pelo planejamento e pela execução de situações de aprendizagem 
que provoquem o educando a planejar estratégias, buscar novas informações, 
tomar decisões, resolvendo, assim, de forma pertinente, os desafios.

Nesse contexto, torna-se evidente a relevância de aprofundar o diálogo sobre 
o Currículo na Rede Municipal de Ensino e, principalmente, construir Referenciais 
Pedagógicos que venham a nortear o processo de ensino-aprendizagem, 
suscitando discussões, apontando caminhos e alternativas que promovam o fazer 
aprender e visem a uma educação de qualidade para todos, independentemente 
de suas condições pessoais, sociais ou culturais.

Este documento explicita os Referenciais da Educação da Rede Municipal de 
Ensino, que têm por base fundamentos epistemológicos, pedagógicos e legais que 
regem a Educação Básica, estruturando-se com os seguintes itens:

— Contexto de inserção das escolas da Rede Municipal de Ensino 
na cidade de Caxias do Sul, evidenciando aspectos físicos, 
socioeconômicos e históricos que contribuem para a formação do 
cidadão;
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— Referenciais orientadores, explicitando os pressupostos 
epistemológicos, pedagógicos e legais que alicerçam o Ensino 
Fundamental da Rede Municipal, e, portanto, as concepções em que 
se baseia a educação nesse âmbito;  
— Organização curricular, apresentando orientações acerca da 
configuração do currículo das escolas municipais;
— Concepção metodológica que permeia a ação educativa, abordando  
aspectos relevantes do processo de ensino-aprendizagem, situando 
e orientando a elaboração dos Planos de Estudo e Planos de Trabalho 
no contexto desta proposta;
— Concepção de avaliação, desvelando seu caráter dinâmico, 
contínuo, intrínseco e inerente ao processo de aprendizagem, 
norteando todo o planejamento e, consequentemente, a ação 
educativa;
— Aluno egresso do Ensino Fundamental, apresentando de forma 
sintética as competências e habilidades previstas para o aluno 
egresso do Ensino Fundamental da Rede Municipal; e
— Atribuições dos gestores, explicitando as competências/habilidades 
dos profissionais encarregados de gerir a educação, ou seja, o perfil 
do diretor e do vice-diretor, o do coordenador pedagógico, o do 
professor e o dos gestores da Secretaria Municipal da Educação. 

Torna-se importante salientar que este documento traduz um complexo 
processo de construção de uma identidade educacional. Logo, da sua natureza 
de registro de um processo, exige avaliações constantes e está aberto aos 
redimensionamentos que se fizerem necessários.
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1 CONTEXTO DE INSERÇÃO

Para que possam ser explicitadas as concepções que norteiam e, por isso, 
configuram a identidade da educação no âmbito da Rede Municipal de Ensino 
(RME), faz-se necessário situar a educação no contexto municipal, minimamente 
em seus aspectos histórico, social, político, econômico e cultural. 

1.1 Município de Caxias do Sul 

Caxias do Sul, segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, conta com 
mais de 410.000 habitantes, segundo dados do IBGE de 2009. Está localizada 
na Encosta Superior do Nordeste, ocupando uma área territorial de 1.644 km², 
correspondente a 0,58% do território do Estado. 

A distância entre Caxias do Sul e Porto Alegre, capital do Estado, é de 125 
km por via rodoviária. O clima é subtropical, variando sua temperatura entre 4º C 
e 35º C, com uma média anual de 16º C. As chuvas são periódicas, os invernos 
frios e os verões com temperaturas agradáveis. A altitude é de 760m acima do 
nível do mar.

O Município é composto por aproximadamente 30.000 estabelecimentos 
nos setores industrial, comercial e de serviços. Essa economia é responsável pelo 
emprego de mais de 145.000 trabalhadores, na sua maioria no setor industrial. 
A maior expressão da indústria está concentrada no segmento metalmecânico, 
considerado um dos mais dinâmicos do País. 

Na área educacional¹, Caxias do Sul conta com 155 escolas de Ensino 
Fundamental, sendo 48 escolas públicas estaduais, 85 escolas públicas municipais. 
Na Educação Infantil o município atende 36 escolas municipais conveniadas² e, 
com uma taxa de analfabetismo de apenas 3,6% da população. Recebeu, em 
2007, o título de Cidade Livre do Analfabetismo. Em relação ao Ensino Médio, 
Caxias possui 38 escolas, destas, 25 públicas estaduais e 13 escolas privadas. 
Em termos de Ensino Superior, Caxias dispõe de uma Universidade Comunitária, 
além de faculdades isoladas, escolas técnicas e profissionalizantes, atendendo 
às demandas local e regional.

1.2 Contexto histórico

Caxias do Sul iniciou sua história ainda quando a região era ocupada por índios 
e era, então, chamada “Campo dos Bugres”. A ocupação por imigrantes italianos, em 
sua maioria camponeses da região do Vêneto, deu-se a partir de 1875. 

¹ Dados de 2008, www.ibge.gov.br.
² Dados de 2010 Setor de Históricos e Estatística. Secretaria Municipal da Educação de Caxias 
do Sul-RS.
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A preocupação dos imigrantes com a subsistência tornava o trabalho 
prioridade, enquanto que a educação formal tinha pouco espaço, sendo voltada 
basicamente à instrução elementar. Cerca de 80% dos recém-chegados eram 
analfabetos. Ainda que de forma rudimentar, já no ano da chegada dos imigrantes 
foram organizadas aulas. Devido à carência de professores e de escolas, as 
aulas eram ministradas por pessoas mais instruídas e aconteciam em alguma 
casa espaçosa, só mais tarde passando a ser em escolas simples. Depois de 
aproximadamente duas décadas, o índice de analfabetismo ficou em torno de 
30% para os homens e 70% para as mulheres.

Dois anos após a ocupação, a sede da colônia do Campo dos Bugres 
recebeu a denominação de “Colônia de Caxias”. No dia 20 de junho de 1890 foi, 
então, criado o Município de Caxias do Sul, e, a 24 de agosto do mesmo ano, foi 
efetivada a sua instalação. 

Nesse período, a religiosidade funcionou como ponte integradora dos 
diferentes grupos de italianos que construíram capelas centralizadoras de festas e 
comemorações grupais.  Próximo à capela surgem o salão de festas, os bolichos, 
as canchas esportivas, as escolas e o comércio, impulsionando a urbanização 
dos distritos e da sede municipal. As primeiras manifestações artísticas da 
colônia também foram influenciadas pela religião e  expressadas por artífices 
que pintaram imagens devocionais e esculpiram estátuas e altares.

Quanto aos aspectos econômicos, vários ciclos marcaram a evolução do 
Município ao longo desse século, o primeiro deles está ligado ao traço mais forte 
da sua identidade: o cultivo da videira e a consequente produção de vinho. 

Ainda, na zona rural, instalaram-se atividades relacionadas à pecuária e à 
agricultura de subsistência que se concentra na produção de uva, trigo e milho, 
começando a industrialização em nível doméstico.

Na zona urbana concentraram-se alguns mercados de secos e molhados e 
pequenas fábricas como funilarias, carpintarias, marcenarias, olarias, ourivesarias, 
ferrarias, moinhos, selarias, sapatarias e alfaiataria.

Com o decorrer do tempo, a diversificação da indústria caseira e da colônia 
amplia o leque de manufaturados e transforma as pequenas oficinas em grandes 
indústrias, hoje internacionalmente conhecidas. 

No dia 1º de junho de 1910, Caxias foi elevada à categoria de cidade e, 
neste mesmo dia, chegava o primeiro trem, ligando a região à capital gaúcha. A 
projeção nacional se deu com o lançamento da Festa da Uva,  em 1931.

No período da Festa, que atualmente acontece de dois em dois anos, 
há exposições de produtos da região, desde manufaturados e alimentos até 
maquinaria pesada, desfiles de carros alegóricos pelas ruas do município, gincana 
colonial e outras atrações paralelas em diversos locais. No espaço próprio da 
Festa, o parque de exposições, existe uma réplica de uma pequena parte da 
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antiga colônia italiana, com suas rústicas casas de madeira e uma igrejinha, de 
grande interesse histórico e turístico.

Poloneses, alemães e outras etnias também colaboraram para a diversificação 
sócio-cultural e econômica de Caxias do Sul, e com o progresso o município 
passou a atrair migrantes de outros pontos do Rio Grande do Sul e do Brasil, 
tornando-se o principal centro urbano da região. Aconteceram a miscigenação e 
a aculturação. Cantos e linguagem, hábitos e tradições se aproximaram. Ao lado 
da cultura dos imigrantes hoje convive a bela tradição gaúcha.

O sucesso da vitivinicultura e a progressiva urbanização foram fatores 
preponderantes na diversificação das atividades econômicas que promoveram 
o significativo crescimento da cidade na primeira metade do século XX. Além 
disso, a fragmentação das propriedades rurais entre os numerosos herdeiros 
as tornou incapazes de prover o sustento das famílias, geralmente grandes, 
ocasionando o  êxodo rural. Assim, boa parte dos antigos agricultores foram 
trabalhar como operários da indústria e comércio, que se expandiram na sede 
urbana. Também era comum camponeses trabalharem parte do tempo como 
operário urbano para complementar a renda da família.

Na década de 80, as grandes indústrias procuraram se adequar à realidade 
econômica nacional, por meio da inserção no mercado externo, da constituição 
de microempresas e da inclusão do setor de serviços no topo da cadeia 
econômica, tendo como preocupação a competitividade e a produtividade, 
a qualificação dos recursos humanos, o aperfeiçoamento das tecnologias 
produtivas incluindo as primeiras robotizações.

Já a década de 1990 foi marcada pela crescente informatização, pela 
ampliação das infraestruturas, preocupação com questões ambientais, criação 
de novos empregos e  novos mercados em várias frentes internacionais.

Atualmente, apesar de o setor agropecuário contar com apenas 7,5% 
da população economicamente ativa, o poder público mantém programas para 
incentivo à produção rural e à fixação do trabalhador no campo. O município 
também recebe destaque por ser o maior centro de produção de hortifrutigranjeiros 
do Rio Grande do Sul e possuir o maior PIB Agrícola do Estado. 

Caxias do Sul dispõe de um sistema educacional eficiente e qualificado, 
apresentando bons índices de desempenho nas avaliações externas.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) indicador do 
Ministério da Educação, criado em 2005, para medir a qualidade do ensino das 
escolas públicas, é mais do que um indicador estatístico, revela a qualidade da 
educação no Brasil. Seus resultados possibilitam o diagnóstico atualizado da 
situação educacional, em todas as esferas da educação, e a projeção de metas 
individuais intermediárias rumo ao incremento da qualidade do ensino. 
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Em 2009, a rede municipal de Caxias do Sul obteve 5.4 na escala de 
desempenho dos anos iniciais e 4.9, nos anos finais, superando as metas 
estabelecidas pelo MEC para os anos de 2009 e 2011.

A seguir, apresentamos a tabela  do IDEB observado na RME:

 Ensino IDEB Observado Metas Projetadas
Fundamental 2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013
Anos Iniciais 4.4 5.1 5.4 4.5 4.8 5.2 5.5
Anos Finais 4.1 4.4 4.9 4.2 4.3 4.6 5.0
Fonte: Inep/MEC

A qualidade também é percebida pelo aumento significativo dos índices 
de aprovação dos alunos e permanência na escola. A permanência escolar, em 
2009, atingiu índice de 98.7%, comparável ao de países desenvolvidos.

A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul também obteve bons resultados 
na avaliação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Rio Grande do 
Sul – SAERS/2009, obtendo destaque dentre os municípios da região.

Caxias do Sul, pela sua atuação, também recebeu destaque como Capital 
Brasileira da Cultura em 2008, o que contribuiu para o fortalecimento e o 
crescimento das atividades em todas as áreas artísticas e culturais da cidade.

A população de Caxias do Sul, em 2010, comemora com orgulho, 120 anos 
de emancipação política, 100 anos de sua elevação à categoria de cidade e 
100 anos da chegada do trem, além de tantos outros motivos que conferem ao 
município o título de Pérola das Colônias.

Não é possível finalizar esse contexto de Caxias do Sul, que rico em 
belezas naturais, dinâmico em suas atividades culturais, econômicas, altaneiro 
com sua gente que faz, sem mencionar suas características de cidade grande,  
com suas mazelas, problemas sociais, contrastes entre riqueza e pobreza, 
fragilidades do poder público, entre outros fatores, que acabam refletindo nas 
relações do cotidiano escolar e de diferentes segmentos. Cabe destacar que 
nesse cenário há envolvimento de toda comunidade em prol de melhorias.  Diante 
desse panorama, queremos dar ênfase à atuação dos professores municipais 
que estão participando ativamente do tempo presente, comprometidos e 
esperançosos com a educação, buscando constantemente o conhecimento e a 
excelência profissional.  

É nesse âmbito de contrastes que a educação municipal se (re)constrói, 
articulada em uma rede de potencialidades pessoais e coletivas, buscando 
atender/responder às exigências dos novos tempos e, assim, fazer sua história.
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2 REFERENCIAIS ORIENTADORES

Tendo presente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 
(LDB) e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica que orientam os 
sistemas de ensino estabelecendo princípios, fundamentos e procedimentos para 
a Educação Básica, e as normatizações do Conselho Municipal de Educação, o 
Ensino Fundamental, parte integrante deste nível de ensino, constitui um espaço 
singular de intervenção pedagógica para a formação integral do cidadão. 

Nesse contexto, em que convivem, simultaneamente, unidade e 
diversidade, devem ser oportunizadas interações do sujeito conhecedor com 
objetos de conhecimento e com outro(s) sujeito(s), visando ao desenvolvimento 
de habilidades necessárias para a maximização de competências e a formação 
de conceitos fundamentais que possibilitarão ao sujeito agir, de forma proativa, 
crítica e consciente, produzindo cultura.

Essa compreensão de Ensino Fundamental, assim como o aluno egresso, 
as atribuições do professor e do gestor, as concepções metodológica e de 
avaliação, que serão abordados neste documento, têm na base, aliados aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, pressupostos epistemológicos, pedagógicos 
e metodológicos considerados essenciais para a efetivação de um processo de 
aprendizagem mais significativo.

Pensar ética, política e pedagogicamente esse nível tão importante da 
Educação Básica requer que se dê o devido destaque, em termos de reflexão, aos 
protagonistas do fazer educativo (o aluno e o professor), bem como às relações 
produzidas nessa dinâmica e por ela geradas.

Com a finalidade de explicitar em que pressupostos se fundam os alicerces 
da educação no âmbito municipal, comecemos pela concepção de pessoa, a 
qual já foi discutida e expressa em documentos oficiais da Rede Municipal.

A pessoa humana é concebida como um ser de múltiplas relações. 
Relações essas que se dão a partir da crença em si própria, 
na crença do outro como alguém que gera complitude do ser, 
no alcance da transcendência e na harmoniosa  relação com a 
natureza. É concebida, também, como um ser sócio-histórico-
cultural, construtor de sua identidade individual e coletiva,  [...]  
um ser social e único [...] (PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2004, Volume I)

Concebida como um ser social, dotado de razão, emoção e consciência, capaz 
de, pela linguagem, simultaneamente, instituir-se, instituir o outro e transcender a 
si mesmo e ao mundo que o cerca, o que lhe é assegurado por sua natureza de 
sujeito conhecedor. Ser em constante processo de autoconstrução, que se constrói 
no encontro com o outro e consigo mesmo. 
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Segundo Moraes (1997, p. 94), Paulo Freire 

compreende o homem como um ser relacional. Um ser de raízes 
espaço-temporais, que vive num lugar exato, num dado momento, 
num contexto social e cultural preciso, que não está só na realidade, 
mas também está com ela, com a qual se relaciona, guardando 
em si conotações de pluralidade, criticidade, conseqüência e 
temporalidade.

As interações dos indivíduos constituem a sociedade; o ser humano vive em 
sociedade pela própria necessidade de perpetuação da espécie, e a sociedade, 
por sua vez, é instituída pelo ser humano (por seus hábitos, costumes, valores e 
tradições comuns). Nessa visão de unidade sistêmica e dinâmica caracteriza-se 
uma relação de interdependência.

Sob essa perspectiva e, em consonância com as ideias de autores como Marx 
e Moreira, natureza é entendida como sendo, simultaneamente, exterior e interior 
ao ser humano; condição para sua existencialidade. Exterior, na medida em que 
corresponde ao ambiente físico e social em que o ser humano vive. Interior, no que 
se refere ao comportamento do ser humano, seus desejos e suas paixões.

Ainda de acordo com esses autores, essa concepção nos remete ao campo 
da produção humana, seja material ou mental, interferindo nos modos de ser, agir 
e expressar-se de um indivíduo ou de um grupo, identificando-o ou distinguindo-o 
de outros grupos e povos, produzindo, assim, cultura.

Parsons e Sorokin (apud PINO, 2005, p.16) apontam três aspectos fundamentais 
referentes à ideia de cultura: (a) pode ser transmitida, porque constitui herança ou 
tradição social; (b) pode ser aprendida, pois não é manifestação da constituição 
genética do homem; e (c) pode ser compartilhada, porque é um fenômeno social. 

Para Vygotsky, (apud PINO, 2005, p.18) cultura é, simultaneamente, “o 
produto da vida social e da atividade social dos homens”.  

Com base nesses autores, concebe-se cultura como um conjunto de 
manifestações humanas resultantes das interações do sujeito consigo mesmo, com 
o grupo e com o meio em que vive. Cultura, então, está na base do processo de 
humanização, visto que, por meio dela, são construídos, produzidos e socializados 
conhecimentos e práticas ao longo de diferentes gerações.

É nessa rede complexa de relações que o sujeito constrói conhecimento. 
Todo conhecimento é, portanto, construído, estruturado e traduzido pela linguagem, 
comunicado, transformado e, no mais das vezes, aplicado. A linguagem, por sua 
vez, é a capacidade do homem de representar simbolicamente; diferencial humano 
na evolução das espécies.  Nessa perspectiva, a (re)construção do conhecimento 
é de natureza processual, constituindo-se, pela incerteza que lhe é inerente, num 
instrumento para transformação potencial do próprio conhecimento. Configura-se, 
também, como fruto das redes conceituais formadas pelo sujeito.
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Lima (2008, p. 23) aponta que

É necessário superar, também, a concepção de que o conhecimento 
seja apenas informação. O conhecimento resulta da “organização” 
das informações em redes de significados. Esta organização 
não é uma organização qualquer, pois deve ser passível de ser 
ampliada por novos atos de conhecimento, por outras informações 
ou ainda ser reorganizada em função de atividades específicas à 
apropriação do conhecimento.

Nesse sentido, informação é definida como um conjunto de dados (sensações, 
fatos, ideias), que pode ser transmitido, apreendido e memorizado. No âmbito 
escolar, os conteúdos são informações veiculadas. A inter-relação e a sistematização 
de informações dá origem à formação de conceitos, que, por seu turno, é fruto de 
abstração e generalização e, portanto, só pode ocorrer cognitivamente.

A percepção e a linguagem são indispensáveis à formação de conceitos, 
pois a primeira processa, mesmo que primariamente, as informações e a segunda 
organiza o pensamento. O armazenamento e o processamento de dados, por 
meio de interconexões das informações novas com os conhecimentos prévios 
do sujeito, geram sínteses que, uma vez relacionadas, possibilitam a formação 
e/ou o redimensionamento de um conceito.  Entendido dessa forma, o conceito 
é uma construção cognitiva individual, a qual pode, igualmente, ser objeto de 
aprendizagem, ou seja, tanto o conceito como o próprio processo de sua formação 
podem ser aprendidos.

É dessa rede de potencialidades que o saber emerge como uma aplicação 
pertinente dos conhecimentos construídos pelo sujeito, por meio das competências por 
ele desenvolvidas, ou seja, da mobilização e articulação intencional das habilidades, 
dos conceitos, das atitudes e dos valores para a solução de situações-problema.

Com base nos pressupostos já apresentados, torna-se essencial pensar a 
educação tendo como eixo a aprendizagem, processo individual e circunstancial, 
inerente ao ser humano.

Desde essa perspectiva, a aprendizagem acontece na e pela interação do 
sujeito com o objeto de conhecimento³, interação essa mediada pela linguagem. 

Das interações que o sujeito faz na busca de resolver os conflitos próprios 
da existência humana, é que o processo de educação informal se estabelece, por 
meio, muitas vezes, de valores, crenças, mitos que são transmitidos de geração 
em geração.

³ Objeto de conhecimento aqui entendido como tudo o que seja passível de ser conhecido, 
inclusive outro sujeito.
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Segundo Azevedo e Rowell (2007, p. 03)

A educação informal tem por características: (a) a não-
sistematicidade, uma vez que não é planejada nem regida por 
preceitos didático-pedagógicos; (b) a espontaneidade, já que 
acontece na justa proporção da necessidade, em diferentes 
grupos e relações sociais, à medida que os conflitos surgem como 
elementos perturbadores da estabilidade do indivíduo/grupo; e 
(c) a circunstancialidade, visto que o processo não tem local e 
hora marcados, efetiva-se conforme a exigência das situações 
problematizadoras.

Por sua vez, a educação formal, de acordo com as mesmas autoras (op. 
cit.), instituída para promover o desenvolvimento de competências e habilidades 
e a formação de conceitos, tem tempos e espaços definidos para promover 
aprendizagens sistemáticas, visando à (re)construção do conhecimento. A 
educação formal, hoje mais do que nunca, tem como função social, conforme 
Dellors (2001, p. 90), promover o aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a conhecer.

Para tanto, a educação formal deve prover o sujeito cognoscente de 
instrumentos e infraestrutura básica (condições físicas, emocionais e sociais), 
que oportunizem a ele o desenvolvimento de competências e habilidades, a 
construção de conhecimentos, a adoção de atitudes e a constituição de valores, 
a fim de que possa construir sua própria identidade, com base nos princípios de 
liberdade e autonomia.

Conforme Azevedo e Rowell (2009a), competência é “a capacidade, 
desenvolvida pelo sujeito conhecedor, de mobilizar, articular e aplicar 
intencionalmente conhecimentos (sensoriais, conceituais), habilidades, atitudes 
e valores na solução pertinente, viável e eficaz de situações que se configurem 
problemas para ele.” Já habilidade é “um saber fazer, um conhecimento 
operacional, procedimental, uma sequência de modos operatórios, de analogias, 
de intuições, induções, deduções, aplicações, transposições.”

Assim, uma mesma habilidade pode contribuir para o desenvolvimento 
de várias competências. E, por outro lado, uma competência pressupõe o 
desenvolvimento de várias habilidades, inclusive de habilidades com graus de 
complexidade diferentes. 

A discussão a respeito do desenvolvimento de competências, habilidades 
e formação de conceitos tem grande importância no processo de discussão 
curricular, pois é nessa rede de concepções que se revela o núcleo fundante do 
processo educativo. 

Nesse contexto, o currículo torna-se um espaço de construção de identidades 
e subjetividades, de divergências e aproximações. Currículo pode ser associado 
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a um filme sem gênero definido, do qual fazem parte elenco, roteiro e cenário e 
cujas cenas revelam evidências da história de cada um: o previsto e o inesperado, 
o amor e a dor, o poder e a submissão, o encanto e o desencanto, a guerra e a paz, 
a esperança e a desesperança, a liberdade de expressão e a opressão, a ação e 
a reação. É na atuação, na ação e na interação coerente, articulada e harmoniosa 
de todo o elenco, que se promove o sucesso.

A aprendizagem, nessa dinâmica, deve ser vista como centro do processo 
educativo, uma vez que o aprender, como processo individual e intransferível, 
permite a esse sujeito ampliar o domínio cognitivo reflexivo, por meio de novas 
experiências, construir significados, criar e recriar múltiplas possibilidades de 
intervir na realidade, buscando apropriar-se dela e, se for o caso, transformá-la.

No contexto escolar, ensinar, tarefa destinada ao professor, pressupõe 
organizar condições e planejar estratégias pedagógicas que favoreçam a 
aprendizagem, pois, conforme afirma Moretto (2008, p. 50), “aprender é construir 
significado e ensinar é mediar esta construção”.  

É preciso ter consciência de que toda ação docente revela, mais implícita ou 
mais explicitamente, concepções epistemológicas, filosóficas e pedagógicas. 

E é a concretização dessas concepções na práxis docente que poderá 
garantir que a escola cumpra sua função na constituição da sociedade, isto é, que 
esteja organizada em prol da aprendizagem e, portanto, da formação integral do 
educando. 
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4 Além do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação que põe em foco a 
aprendizagem.
5 Grifo nosso.

3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Tendo em vista os pressupostos epistemológicos, filosóficos e pedagógicos 
(já apresentados neste documento), que fundamentam todo o processo educativo 
no âmbito da Rede Municipal de Ensino, a organização curricular deve atender aos 
preceitos legais e privilegiar o desenvolvimento de competências e habilidades, a 
formação de conceitos, bem como a constituição de valores e a adoção de atitudes, 
no sentido de assegurar ao sujeito as condições mínimas para o pleno exercício 
da cidadania.  

O Artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, alterada pelas Lei 
nº 11.114, de 16 de maio de 2005 e Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, 
determina4  que:

O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,  
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade,  
terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e  habilidades e a formação 
de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade  humana e de tolerância recíproca em que se assenta 
a vida social5.

 Sob esse olhar, o Ensino Fundamental, base para aquisição e produção de 
conhecimentos, tem como principal objetivo instrumentalizar o sujeito conhecedor 
a fim de que ele possa, com base no conhecimento social e historicamente 
construído, acessar e produzir o seu próprio conhecimento. Para tanto, como 
a própria Lei preconiza, o domínio da leitura, da escrita e do cálculo torna-
se primordial. É através da utilização das diferentes linguagens que o sujeito 
conhecedor interage com o mundo e o representa simbolicamente. Nesse ponto 
ler, escrever, falar, ouvir e resolver problemas são as grandes habilidades que 
permeiam todos os componentes curriculares, constituem-se alicerce do processo 
de ensino-aprendizagem, pois estão voltadas essencialmente ao desenvolvimento 
das competências a serem desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental e de 
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outras habilidades subordinadas que dão suporte para a formação de conceitos, 
logo, para o objeto de estudo dos demais componentes curriculares, caracterizando 
assim a dimensão interdisciplinar.

 Um dos princípios de gestão da Rede Municipal de Ensino, amparado na 
legislação vigente, é o de que a escola, juntamente com sua comunidade, tem 
autonomia para decidir a forma de organização curricular, bem como, definir o plano 
de execução curricular, desde que respeitadas a Base Nacional Comum – que 
contempla as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Arte, Educação Física e Ensino Religioso – e a Parte Diversificada – que, 
na Rede Municipal, contempla a disciplina de Língua Estrangeira. 
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4 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA

A aprendizagem, foco do processo educativo, de acordo com Azevedo e 
Rowell (2009b), concretiza-se na construção do saber. É um processo individual 
que pressupõe interação do sujeito conhecedor com o objeto de conhecimento, 
incluindo aí outros sujeitos. Essa interação se dá por meio de situações desafiadoras/
conflitantes/problematizadoras, que provocam, no sujeito conhecedor, o desejo/a 
necessidade de buscar a solução delas. Na busca dessa solução, o sujeito mobiliza, 
articula e aplica intencionalmente conhecimentos, competências/habilidades, 
atitudes e valores, que possibilitam a resolução viável e eficaz das situações, 
a tomada de consciência de suas ações e a (re)aplicação de determinados 
procedimentos em ocasiões futuras.

Nesse sentido, conforme Pozo (2002, p.14), pensar o currículo na 
perspectiva da resolução de problemas significa planejar e propor situações 
de aprendizagem para que os alunos busquem estratégias adequadas e delas 
se apropriem, não somente para darem respostas a perguntas escolares como 
também para enfrentarem situações cotidianas. Assim, segundo Pozo (1998), a 
ação docente não consiste somente em ensinar os alunos a resolver problemas, 
mas também em ensiná-los a formular problemas para si mesmos de forma a 
que pensem sobre o seu processo de aprender. 

Sob este enfoque de que ensinar é mediar a construção do conhecimento, 
o planejamento, então, apresenta caráter essencial, assumindo três dimensões: 
Planos de Estudo (anual), Plano de Trabalho (trimestral) e Plano de Trabalho 
de Sala de Aula do Professor (semanal/quinzenal/mensal).

Os Planos de Estudo (anual), concebidos como a organização formal do 
currículo, condutores de práticas pedagógicas, são elaborados pelo coletivo 
de professores da unidade escolar, considerando os preceitos legais das 
esferas federal, estadual e municipal que normatizam a educação e a Proposta 
Pedagógica da Escola6. 

Esse planejamento anual é elaborado por ano/área, para os anos iniciais, 
e por ano/componente curricular para os anos finais do Ensino Fundamental 
e contempla o objetivo geral e as aprendizagens previstas (competências, 
habilidades, atitudes, conceitos e avaliação).

Os Planos de Trabalho (trimestral) têm por base os Planos de Estudo anual 
e contemplam os objetivos do trimestre, as competências/atitudes/valores-
foco do período, as habilidades, os conceitos, os conteúdos e a avaliação.

6 Proposta Pedagógica entendida aqui como documento formal e intencional, articulador do 
processo de ensino-aprendizagem, que exprime um conjunto de princípios norteadores que 
garantem a autonomia da instituição e refletem o pensamento de todos os segmentos que 
compõem a comunidade escolar.
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O planejamento trimestral é elaborado, igualmente por ano/área, para os anos 
iniciais, e por ano/componente curricular, para os anos finais do Ensino Fundamental.

O Plano de Trabalho de Sala de Aula do Professor  (microplanejamento, na 
terminologia de Azevedo e Rowell, 2009b), nessa perspectiva, é o instrumento mais 
minucioso da prática educativa, organizado a partir dos Planos de Estudo (anual) e 
de Trabalho (trimestral), e tem como objetivo o detalhamento da operacionalização 
do processo ensino-aprendizagem. O Plano de Trabalho de Sala de Aula é 
elaborado pelo professor, com o auxílio do coordenador pedagógico, em horários 
específicos (hora-atividade) de planejamento.

A articulação dessas três dimensões do planejamento confere susten-
tabilidade, movimento e energia ao currículo.

Cabe ressaltar, ainda, que os planejamentos descritos nesse referencial não 
implicam na determinação da metodologia de ensino a ser utilizada pelo professor.  
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5 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO

Ao considerar prioridade, no processo educativo, a aprendizagem do 
aluno, emerge, quase que instantaneamente, a necessidade de se desenvolver 
na escola uma avaliação de qualidade.

Inerente ao processo de aprendizagem, a avaliação escolar pode ser 
entendida como um meio de obter informações sobre os avanços e as dificuldades 
de cada aluno, de forma a constatar a realidade e, posteriormente, qualificá-la. 
A avaliação configura-se, portanto, como suporte permanente para o processo 
de aprendizagem, conduzindo o professor no (re)planejamento de suas ações e 
orientando o aluno a prosseguir, com êxito, no seu processo de escolarização. 

A avaliação, de caráter formativo, que ocorre ao longo do processo 
pedagógico suscita o diálogo e a interação do professor com o aluno, de 
forma a promover a construção da autonomia e a responsabilidade para com o 
aprender. Nessa concepção, todas as ações educativas devem ser planejadas 
a partir das diversas possibilidades de aprender e fazer aprender, tanto de parte 
do aluno quanto do professor. Nesse sentido, conforme Hadji (1989, p. 86),

na escola deve-se colocar a avaliação o máximo possível a serviço 
das aprendizagens. Dessa maneira, o avaliar se tornará auxiliar 
de outra prática, a do aprender. Isto quer dizer que, em situação 
pedagógica, a avaliação formativa é o horizonte lógico de uma 
prática de professores que pretendem pôr a avaliação a serviço 
das aprendizagens.

 A avaliação da aprendizagem tem por referencial os objetivos propostos no 
planejamento e, ao mesmo tempo, toma como parâmetro o próprio desenvolvimento 
do estudante. Nesse processo, de acordo com Azevedo e Rowell (2009b), são 
estabelecidos critérios, indicadores e instrumentos de avaliação que, de forma 
coerente e condizente com a prática educativa, preveem o caminho que o aluno 
percorre ao longo do seu processo de aprender. 

Os indicadores, segundo as autoras, expressam os desempenhos 
observáveis tendo em vista os objetivos que foram alcançados; os instrumentos 
são os meios pelos quais o desempenho será evidenciado (provas, testes, 
problemas, entrevistas, etc.); os critérios mostram a qualidade do desempenho 
em relação ao previsto nos objetivos. 

 Azevedo e Rowell salientam que a elaboração dos instrumentos está direta 
e coerentemente relacionada aos indicadores e aos critérios de avaliação, pois é 
por meio dos instrumentos que o professor tem acesso aos dados que explicitam 
as aprendizagens dos discentes. 

Nessa perspectiva, a escola, lugar de vivência democrática, construção da 
autonomia e, por decorrência, da cidadania, deve ser um espaço de promoção 
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de avaliações focadas na aprendizagem dos alunos. Avaliações realmente 
úteis e viáveis, capazes de reduzir incertezas, propiciar tomadas de decisão e 
subsidiar a trajetória do aprender. Desde aí, a avaliação, priorizando a qualidade 
das aprendizagens, além de diagnóstico para intervir nas dificuldades detectadas, 
busca alternativas de superação para as mesmas, dessa forma, então, promove 
aprendizagem.

Considera-se, ainda, a questão ética com que deve ser realizada a avaliação, 
legitimando-a e promovendo a constituição de valores.

Segundo Firme (2010),

Cada avaliação deve, pois, revestir-se de características próprias 
em sintonia com o contexto social, político, cultural e educacional 
onde se realiza e de forma tal que o avaliador é essencialmente um 
historiador, que descreve, registra e interpreta a história singular de 
cada cenário.

Assim, a avaliação cria a necessidade, tanto no professor quanto no aluno, 
de um olhar constante e atento para a aprendizagem. É como se estivéssemos 
em uma viagem. Não importa que em algum outro tempo já tenhamos 
percorrido o caminho, ou partes dele. Certamente a viagem é outra. A trajetória 
ora é reta, ora, sinuosa. Nosso olhar, nossas percepções não são mais os 
mesmos. A qualquer momento podemos recordar o que vivenciamos: trajetos, 
locais, pessoas, encontros, necessidades, superações, dificuldades, escolhas. 
Ampliamos nossa bagagem. A partir daí, podemos vislumbrar a continuidade 
do percurso, analisar roteiros, prever paradas, dimensionar riscos, planejar 
situações, sem perder de vista o nosso destino, considerando que o ponto de 
chegada é também ponto de partida.

Entretanto, mais importante do que o caminho percorrido e a chegada é 
tudo o que fez parte do viajar e a possibilidade de ir além do que o caminho 
oferece, proporcionando ao viajante – com os olhos do coração, que despertam 
e impulsionam, e os olhos da sabedoria, que desvelam e transformam – o 
conhecimento de seu próprio processo de viajar. 
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6 ALUNO EGRESSO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 Tendo por base a Lei 9394/96 (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais 
e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o perfil 
do egresso da rede municipal de ensino prevê, para o final desse nível, o 
desenvolvimento das seguintes competências/habilidades:

• compreender a cidadania como participação social e política e como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais;
• construir relações sociais positivas baseadas em: princípios éticos de 
autonomia, solidariedade e respeito ao bem comum; princípios políticos de 
exercício da cidadania, de criticidade e respeito à ordem democrática; e 
princípios estéticos de sensibilidade, criatividade e respeito à diversidade 
de manifestações;
• utilizar o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões  
coletivamente, tendo em vista o bem comum;
• construir a identidade pessoal, nacional e global, ou seja, o sentimento de 
pertença ao País e ao mundo;
• compreender o próprio corpo e dele cuidar, adotando hábitos saudáveis 
de higiene pessoal (física e mental), social e ambiental e agindo com 
responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;
• compreender-se integrante, dependente e agente transformador do 
ambiente, identificando seus elementos e as respectivas interações,     
contribuindo pró-ativamente para a melhoria do meio ambiente e, 
consequentemente, uma maior qualidade de vida no Planeta;
• acessar, (re)conhecer e valorizar o conhecimento produzido historicamente 
pela humanidade, tornando-se detentos, partícipe e agente do processo de 
construção do conhecimento;
• utilizar diferentes linguagens verbais e não verbais (matemática, artística, 
corporal, cartográfica, informática e outras), como meios de expressão e 
comunicação, incluindo, obviamente, a leitura e o acesso à informação; e
• empregar o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a análise crítica 
para formular e resolver problemas, buscando o procedimento de resolução 
mais adequado (viável e eficaz) e desenvolvendo, assim, o pensamento 
sistêmico.
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7 ATRIBUIÇÕES DOS GESTORES

O processo democrático e participativo é uma aprendizagem constante 
que só pode ser desenvolvida a partir do conhecimento da sociedade, da 
legislação, das políticas do País, dos nossos deveres e direitos e do respeito 
ao outro e a seus direitos. Implementar educação com qualidade social, incluir 
todos no processo decisório, ouvi-los, acatar suas necessidades e abrir espaço 
para novas oportunidades são algumas das atribuições do gestor democrático.

Gestor, aqui entendido, independente da esfera em que atua, como 
mediador, articulador, gerenciador e promotor de vivências democráticas. 
Nesse sentido, o planejamento e a participação coletiva na gestão da educação 
é a maneira de assegurar a gestão autônoma e democrática no sistema de 
ensino e na escola.  Essa gestão compartilhada permite o envolvimento de 
todos os sujeitos nas decisões, uma vez que tanto os profissionais da educação 
quanto a comunidade escolar, quando respeitados como cidadãos, sentem-se 
incluídos e comprometidos com as decisões tomadas. 

Com base nos pressupostos que fundamentam esta proposta, cujo foco é 
a aprendizagem dos alunos, apresentamos, algumas atribuições dos gestores 
da educação que foram analisadas e referendadas pelos profissionais da 
educação da rede municipal.

7.1  Diretor e Vice-diretor

Além das competências inerentes à gestão pedagógica, constituem-se 
competências/habilidades específicas do diretor e vice-diretor:

• gerir as ações escolares, pedagógicas e administrativas, tendo como 
prioridade  garantir a efetivação e a qualidade da aprendizagem;
• atuar na direção da consecução das políticas públicas municipais de 
educação;
• criar e gerir momentos propícios junto à comunidade escolar para 
execução, avaliação e (re)elaboração constante do Regimento Escolar e 
da Proposta Pedagógica da escola;
• organizar e acompanhar situações de aprendizagem em consonância 
com o Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica e com as deliberações 
do Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais;
• assegurar o acesso, a permanência e a progressão dos alunos no 
Ensino Fundamental, por meio da constante melhoria da qualidade da 
aprendizagem,  propiciando-lhes o verdadeiro exercício da cidadania;
• viabilizar e dinamizar o trabalho pedagógico, em conjunto com o 
coordenador pedagógico e os professores;
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• garantir tempos e espaços de planejamento, estudo e avaliação, 
acompanhando o processo de aprendizagem dos alunos junto com a 
coordenação pedagógica e os professores;
• promover atividades (cívicas, culturais, sociais e desportivas), em conjunto 
com o Conselho Escolar, sempre almejando a melhoria da qualidade da 
aprendizagem; 
• programar a distribuição e o adequado aproveitamento dos recursos humanos, 
financeiros e materiais, bem como prestar contas de sua administração ao 
Círculo de Pais e Mestres, Conselho Escolar e à mantenedora;
• participar das formações continuada oferecida pela mantenedora e contribuir, 
de forma significativa, com a qualificação da aprendizagem, minimamente, no 
âmbito escolar;
• zelar pela conservação do patrimônio e tomar medidas cabíveis em situações 
emergenciais; e
• administrar recursos financeiros em prol do bem-estar da comunidade 
escolar.

7.2  Coordenador Pedagógico

Além das competências próprias à gestão pedagógica, constituem-se 
competências/habilidades específicas do coordenador pedagógico:

• gerenciar o planejamento pedagógico e sua implementação, vinculando-o 
e articulando-o à proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino e da 
escola, com vistas à qualificação das ações docentes e discentes;
• problematizar a prática pedagógica do(s) professor(es), orientando-o(s) 
na elaboração e articulação dos Planos de Trabalho de Sala de Aula do 
Professor, vinculados aos Planos de Estudo, Planos de Trabalho, proposta 
pedagógica da escola, Referenciais da Educação da Rede Municipal de 
Ensino de Caxias do Sul e diretrizes legais, contemplando as necessidades 
específicas da escola e de cada turma;
• contribuir, articulando com o corpo docente da escola, na organização 
dos Planos de Estudo e Planos de Trabalho, em consonância com os 
Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 
e diretrizes legais;
• propor ações pedagógicas multi e interdisciplinares, contribuindo 
para ressignificação das situações de aprendizagem, visando ao 
desenvolvimento de competências e habilidades e à formação de conceitos 
científicos;
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• gerir tempos e espaços escolares, junto à equipe diretiva, de modo a 
facilitar o planejamento da práxis docente e a consequente melhoria da 
qualidade das aprendizagens;
• planejar e implementar, com a equipe diretiva, as reuniões pedagógicas 
(de estudo), os Conselhos de Classe e as reuniões de pais; e
• atuar junto com o professor titular no planejamento de estratégias 
diferenciadas para o atendimento de alunos com dificuldades de 
aprendizagem, discutindo os encaminhamentos necessários.

7.3  Professor 

Além das competências próprias à gestão pedagógica, constituem-se 
competências/habilidades específicas do professor:

• dominar, para determinado(s) componente(s) curricular(es), as 
competências/habilidades a serem desenvolvidas/ampliadas e os 
conceitos a serem formados/aprofundados pelos alunos em cada ano/
série em que atua;
• provocar o desejo/a curiosidade/a necessidade de aprender, explicitar a 
relação do aprender com o saber, conferindo sentido ao trabalho escolar, 
mediando a construção do conhecimento e zelando pela aprendizagem 
do aluno;
• contribuir, articulando com o coordenador pedagógico da escola, na 
organização dos Planos de Estudo e Planos de Trabalho, em consonância 
com os Referenciais legais (nacional - PCNs e DCNs - e o da Rede);
• elaborar, com o auxílio do coordenador pedagógico, o Plano de Trabalho 
de Sala de Aula,  instrumento mais minucioso da prática educativa, 
organizado a partir dos Planos de Estudo (anual) e de Trabalho (trimestral),  
• construir, (re)planejar, implementar e avaliar o planejamento, a fim de 
que  o mesmo promova o desenvolvimento das competências/habilidades 
e a formação dos conceitos previstos para determinado(a) ano/série;
• administrar a diversidade nos âmbitos em que atua na escola, com o 
auxílio dos pares, da comunidades escolar e da mantenedora;
• organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos alunos;
• buscar constantemente aperfeiçoamento, discutir e revisar as estratégias 
de ensino, a sistemática de avaliação da aprendizagem e demais 
decisões pedagógicas, juntamente com a equipe diretiva e coordenação 
pedagógica, para que então todos esses segmentos possam analisar 
como acontece o processo de aprendizagem, considerando a legislação 
educacional vigente; 
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• participar da formação continuada oferecida pela mantenedora e 
contribuir, de forma significativa, com a qualificação da aprendizagem, no 
âmbito escolar; e
• explorar as potencialidades didáticas dos recursos tecnológicos 
disponíveis como ferramenta de mediação pedagógica.

7.4  Secretaria Municipal da Educação

Além das competências próprias à gestão pedagógica, constituem-se 
competências/habilidades específicas dos gestores da Secretaria da Educação:

• planejar, organizar, articular, coordenar, integrar, executar e avaliar 
políticas municipais relativas à educação, no âmbito de competência do 
Município;
• organizar, articular e promover o desenvolvimento das instituições do 
sistema municipal de ensino, integrando-se às políticas e aos planos 
educacionais da União e do Estado;
• orientar e  supervisionar os estabelecimentos do Sistema Municipal de 
Ensino;
• ofertar e promover a Educação Infantil e Ensino Fundamental;
• implementar políticas de erradicação do analfabetismo, oportunizando 
ensino fundamental para jovens e adultos sem escolarização;
• promover levantamento e censo escolar, estudos e pesquisas visando ao 
aprimoramento da qualidade  e à expansão do ensino;
• propor, analisar e executar programas e projetos da área educacional e 
parceria com a comunidade escolar;
• promover a inclusão dos alunos com necessidades especiais;
• administrar os fundos e recursos específicos da Secretaria;
• manter, de forma regular e adequada a guarda dos registros da 
documentação escolar geral dos alunos e professores;
• promover a conservação e manutenção da Secretaria e das unidades 
escolares;
• dar suporte para o funcionamento de Conselhos cuja área de atuação 
está afeta à Secretaria;
• organizar os dados para o registro da memória histórica do trabalho 
pedagógico desenvolvido pela SMED;
• orientar os grupos do setor pedagógico no trabalho de assessoramento 
às escolas, promovendo ações vinculadas aos projetos pedagógicos das 
escolas;
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• encaminhar ao gestor da pasta e aos demais setores, pareceres e 
sugestões que se fizerem necessários ao bom andamento do trabalho e/ 
ou à superação das necessidades da SMED e/ou  das escolas;
• acompanhar a execução das ações, buscando alternativas para 
superação de necessidades, quanto aos aspectos técnico-pedagógico e 
administrativo;
• organizar reuniões de estudos coletivos;
• buscar subsídios junto a outras instituições, no sentido de qualificar o 
trabalho pedagógico da equipe interna da SMED e dos professores da 
Rede Municipal de Ensino; 
• participar da formação continuada e divulgar os eventos organizados 
pela SMED e por outras instituições;
• coordenar e assessorar o processo de elaboração dos planos  de trabalho 
de cada grupo vinculado ao setor pedagógico, levando em consideração o 
diagnóstico realizado em cada período;
• coordenar e assessorar o processo de avaliação das ações da SMED, 
nos diferentes grupos ligados ao setor pedagógico, a fim de destacar 
as facilidades encontradas e de definir ações para a superação das 
dificuldades;
• buscar alternativas junto à RME e outras instituições, no sentido de 
efetivar a garantia da permanência dos alunos na escola, com uma 
educação de qualidade;
• analisar, mediar e definir ações e projetos internos e de outras instituições, 
que são ou que pretendem ser desenvolvidos, em parceria com a SMED;
• receber, analisar e arquivar os relatórios dos grupos internos, propondo 
alternativas de mudança e estudos específicos, quando necessários;
• executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior. 
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8 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DOS REFERENCIAIS

O documento será, periodicamente, avaliado e a dinâmica dessa avaliação  
deverá levar em consideração a legislação vigente e as contribuições pertinentes 
de todos os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino. 
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