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Bom dia!

Sejam bem-vindos! 
Vamos começar nossos estudos?
 

Direção Pedagógica 
Núcleo de Estudo e Pesquisa (NEP) 

REUNIÃO DE EQUIPES DIRETIVAS
29 DE MAIO DE 2019
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- Apresentação do organograma e ramais para contato com o Setor 
Pedagógico;

- Apresentação do cronograma de formações do período maio-julho, 
acerca das Propostas Pedagógicas e Regimentos Escolares;

- Apresentação das etapas de formação, seus propósitos e 
desdobramentos. 

- Análise das Propostas Pedagógicas de cada escola, desencadeando 
as discussões para sua (re)construção. 

Pauta:
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Cronograma de formações do período 
maio-julho:
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IRETORES
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ação DIRETORES

31/5 10/6 12/6
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Cronograma de formações do período 
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…./6

   2
º D

IA D

Considerações sobre o 2º DIA D:

De acordo com a orientação da Smed para elaboração do 
Calendário Escolar 2019, as escolas deveriam prever: 

Na segunda quinzena de junho, reunião de 4 horas, 
para o estudo da Proposta Pedagógica e Regimento 
Escolar, organizada pela escola, com orientação da 
Mantenedora. Cada escola define a data, dentro do 
período estabelecido, podendo ser um dia durante a 
semana, no turno de trabalho, ou em um sábado, para 
todos os professores.

Assim, o dia reservado pela escola, será nomeado como “2º 
DIA D”,  contemplando o dispositivo acima e também as 
orientações do Regime de Colaboração com os demais entes 
federados.
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Semeando...

“O ensino pode se transformar em educação. A prática 
da problematização pode se tornar solução pedagógica.” 
(PAVIANI, 2010, p. 88)

O mesmo autor (PAVIANI, 2010, p. 50) questiona: 
Como definir os objetivos, as metas, os programas de 
ensino, sem o conhecimento da realidade que envolve o 
aluno, o professor, a instituição? 
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Convite...

- Reconhecer possibilidades metodológicas alinhadas à 
epistemologia proposta pela BNCC, RCG e Referencial 
do Município (versão preliminar);

- Discutir os impactos nos espaços e tempos escolares 
diante da nova organização curricular e seus 
pressupostos;  

- Apresentar uma estrutura que permite a revisitação das 
Propostas Pedagógicas de cada escola;
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O movimento de transformação educativa legitima a pluralidade das trocas, 

sejam elas objetivas ou subjetivas. Dessa forma, a concepção epistemológica, 

como projeto de escola, defendida pelos gestores juntamente com a 

comunidade escolar, prevê planejamento, tendo em vista a compreensão dos 

fundamentos de organização, articulação e seus desdobramentos de 

implementação como ponto crucial que se constrói no reconhecimento das 

competências focalizadas no papel da escola para a sociedade e na 

promoção de educação de qualidade. (Referencial da Educação de Caxias do 

Sul - versão preliminar)

DIRETOR E VICE-DIRETOR COMO AGENTES DA 
MUDANÇA: 
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Apresentação do Referencial da Educação de  Caxias do Sul 
(versão preliminar)

Versão Preliminar do Referencial da Educação de Caxias do Sul

https://educacao.caxias.rs.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Referencial-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-de-Caxias-do-Sul.pdf
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- Interdisciplinaridade
 

- Pesquisa como princípio pedagógico

- Outras possibilidades metodológicas 
 

- Avaliação

Conceitos importantes: 
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A interdisciplinaridade no Referencial

 

PAVIANI, 2008 (adaptado)
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A Interdisciplinaridade 
no Referencial

Espiral cônica que representa o processo de aprendizagem ativa, culminando com 
aprendizagem significativa, sempre que houver modificação. 

(SAUER, LIMA & SOARES, 2008, apud RUSHKOFF, 2019)

Livro: Uma nova sala de aula é possível
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observação
•• Observar, reconhecer, indicar, representar, 

apontar, identificar e localizar

transformação
•• Ordenar, medir, compor, classificar e seriar

compreensão
•• Avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar, 

argumentar, justificar, concluir e prever.

As habilidade são  agrupadas  em progressão:
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Importa lembrar da competência geral da Educação Básica de 
número dois:

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. (BNCC, 2017, p.9)

Porque falar de Pesquisa como metodologia 
ativa?
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O que a Rede entende sobre pesquisa?
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A pesquisa como princípio pedagógico

Fig. 1: Percentual de respostas dos professores de 
quatro escolas municipais sobre o que é pesquisa.

Fig. 2: Respostas dos professores quando 
questionados quando os estudantes pesquisam 

em horário escolar.
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1-Leitura de livros e revistas 

2-Discussão com outros colegas para 
planejamento de ações conjuntas

3-Planejamento de atividades interdisciplinares

4-Planejamento de projetos

5-Busca de sites na internet como fonte para seu 
conhecimento

6-Correção e planejamento de avaliações

Fig. 3: Percentual de respostas (SEMPRE) dos professores de quatro escolas 
municipais quando questionados sobre leitura de livros, discussão com 
colegas, planejamento de atividade interdisciplinar, pesquisa e correção de 
avaliações.

A pesquisa como princípio pedagógico
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Filme: “ O menino que descobriu o vento”

https://www.youtube.com/watch?v=OBprnlpM744

De onde partimos: 

https://www.youtube.com/watch?v=OBprnlpM744


U:\BNCC\ApresentacaoAMESNESmed31.10.18-1.ppsx

O problema de pesquisa sob diferentes olhares

Ciências da 
Natureza

Geografia

História

MatemáticaLíngua 
Portuguesa

Língua 
Inglesa

Educação 
Física1- Definir um problema de 

pesquisa a partir das histórias 
percebidas no contexto do 
filme.

Arte

Ensino 
Religioso
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O problema de pesquisa sob diferentes olhares

Ciências da 
Natureza

Geografia

História

MatemáticaLíngua 
Portuguesa

Língua 
Inglesa

Educação 
Física

2- Elencar as habilidades do 
Referencial que podem  auxiliar na 
resolução ou no entendimento do 
problema.

3- Discutir com o grupo quais as 
correlações entre áreas que devem 
ser avaliadas a fim de  viabilizar a 
resolução do problema.

Tempo: 40 minutos
Escolha de um relator  e um redator no grupo

Arte

Ensino 
Religioso
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1 - Problemas de pesquisa elaborados coletivamente a partir do filme:

Educação Infantil:

- Como as minhas ações determinam a mobilização coletiva?

- O que faz chover?

- O que acontece se ficamos sem água e sem comida?

- De onde vem o nosso alimento?
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- Como os impactos ambientais influenciam na vida cotidiana?
- Qual o impacto da cultura na perspectiva de vida de uma comunidade?
- Como o desmatamento influencia na vida de uma comunidade?
- Quais as consequências da falta de água em uma comunidade?
- Como a educação pode ampliar as perspectivas e modificar  paradigmas culturais?
- Qual o papel da escola para a resolução de problemas cotidianos?
- Como os resíduos podem ser reaproveitados de forma consciente?
- De que formas a organização social da comunidade e as políticas públicas podem contribuir para  resolução de problemas?
- Por que a escola não é para todos?
- De forma as ações humanas dificultam a vida na comunidade?
- O que acontece se ficamos sem água e sem comida?
- De onde vem o nosso alimento?
- No contexto atual, quais as formas de trabalho permitirão a dignidade humana individual e coletiva?
- Como a educação pode ampliar as perspectivas e modificar  paradigmas culturais?
- Qual o papel da escola para a resolução de problemas cotidianos?
- Como os resíduos podem ser reaproveitados de forma consciente?
- De que formas a organização social da comunidade e as políticas públicas podem contribuir para  resolução de problemas?
- Por que a escola não é para todos?
- De que  forma as ações humanas dificultam a vida na comunidade?
- Em que medida a escola pode colaborar com a comunidade? 
- De que forma as culturas influenciam na  realidade da comunidade? 
- De que forma a ação humana impacta o ambiente?

1 - Problemas de pesquisa elaborados coletivamente a partir do 
filme:

Anos iniciais:
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1 - Problemas de pesquisa elaborados coletivamente a partir do filme:

Anos finais:

- De que forma podemos garantir, como cidadãos,  um ambiente 
sustentável?
  

- Como você pode melhorar o ambiente onde vive, numa 
perspectiva cidadã? 
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2- Apresentação dos mapas construídos a partir das habilidades 
selecionadas pelos professores na 1ª Etapa: 
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2- Apresentação dos mapas construídos a partir das habilidades 
selecionadas pelos professores na 1ª Etapa: 
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2- Apresentação dos mapas construídos a partir das habilidades 
selecionadas pelos professores na 1ª Etapa:  
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3- Estudo acerca dos procedimentos de Pesquisa:

Fonte: Adaptado de Gehrardt e Silveira (2009) apud Quivy & Campenhoudt  (1995)

Etapa 1 - A questão inicial

Etapa 2 - A Exploração

As Leituras A construção de dados 
exploratória

Etapa 3 - A problemática 

Etapa 4 - A construção de um 
modelo de análise

Etapa 5 - A construção dos dados

Etapa 6 - A análise das 
informações

Etapa 7 - As conclusões
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4 - Vivência, nos pequenos grupos,  de cada etapa da pesquisa:
No máximo 6 componentes por grupo

Elaboração: 
1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2 TEMA
2.1 Delimitação do Tema
2.2 Problema de Pesquisa
3 HIPÓTESES
4 OBJETIVOS
4.1 Objetivo Geral
4.2 Objetivos Específicos
5 JUSTIFICATIVA
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Trabalhando… 

Trocando olhares e experiências
Integrando Saberes
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PESQUISA

De acordo com Fonseca (2002), a 
pesquisa possibilita uma aproximação e 

um entendimento da realidade a 
investigar, como um processo 

permanentemente inacabado. Ela se 
processa através de aproximações 

sucessivas da realidade, fornecendo 
subsídios para uma intervenção no 

real.(pag. 36)

Quanto à 
Abordagem
Quantitativa
 Qualitativa

Procedimental
Campo
Survey

Participante
Pesquisa-ação

Etnográfica

Quanto à 
Natureza

Básica
Aplicada

5- Apresentação de alguns métodos que podem ser utilizados 
para construir os caminhos da pesquisa:

Quanto aos 
Objetivos

Descritiva
Explicativa

Material retirado do livro “Métodos de pesquisa” 
Organizadoras Tatiana Engel Gerhardt e Denise 
Tolfo Silveira. Disonínrl em: 
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/d
erad005.pdf 

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf
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Elaborar: 

6 MÉTODO

7 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

8 CRONOGRAMA

9 REFERÊNCIAS

6- Construção, nos pequenos grupos, das demais etapas da 
pesquisa:
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Movimentando as engrenagens...
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Orientações para revisão das Propostas 
Pedagógicas à luz dos novos currículos: 

Como: 

2019 - formação de professores para trabalhar com os novos 

currículos. A discussão deve ocorrer tanto no âmbito da 

mantenedora, como  nos espaços escolares. As pautas 

precisam expressar o olhar epistemológico e 

didático/metodológico alinhados aos documentos da BNCC, 

RCG, RM e com a Proposta Pedagógica (PP).
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 A Proposta Pedagógica é um documento central, pois fortalece 

a identidade da escola, esclarece sua organização, define 

objetivos para a aprendizagem dos alunos e, principalmente, como 

a escola irá trabalhar para atingi-los. Tal proposta traz a 

metodologia de ensino e avaliação, norteando a formação e o 

trabalho dos professores com os alunos.

Orientações para revisão das Propostas Pedagógicas à luz 
dos novos currículos: 
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Qual é mesmo a epistemologia? 

Orientações para revisão das Propostas 
Pedagógicas à luz dos novos currículos: 
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A PP também tem o potencial de ampliar o senso de 
pertencimento e o engajamento de toda a comunidade escolar: 

- equipe diretiva;
- professores;
- outros profissionais da escola; 
- pais;
- alunos; e 
- comunidade em geral. 

Orientações para revisão das Propostas 
Pedagógicos à luz dos novos currículos: 
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No contexto de implementação dos novos currículos, a 

revisão das Propostas Pedagógicas torna-se ainda mais 

central. Afinal, o documento ganha uma função adicional: 

garantir a apropriação dos novos currículos e a reflexão 

sobre como trabalhá-los, dentro e fora da sala de aula, por 

toda a comunidade escolar.

Orientações para revisão das Propostas 
Pedagógicos à luz dos novos currículos: 
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 Dessa maneira, a revisão da Proposta em si torna-se um 

processo formativo para os professores e toda a comunidade. 

Além disso, uma vez revisada, a Proposta passa a ser também 

um instrumento de apoio à formação docente na escola, pois 

deve ser atrelada às pautas das reuniões pedagógicas e outros 

momentos formativos da escola ao longo do ano.

Orientações para revisão das Propostas 
Pedagógicos à luz dos novos currículos: 



U:\BNCC\ApresentacaoAMESNESmed31.10.18-1.ppsx

Vamos revisitar nossas propostas? 

Excerto de um PP da RME: Observar:

- Quais são os pressupostos 
presentes nesse excerto? 

- Como os planejamentos e registros 
pedagógicos mostram a  
identidade metodológica da 
escola? 

- Na perspectiva metodológica do 
excerto, como a avaliação pode 
acontecer?
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• 1ª etapa:  planejamento da equipe gestora, definindo ações, prazos e 

responsáveis;

• 2ª etapa: envolvimento e sensibilização da equipe;  

• 3ª etapa: levantamento de dados da escola (ex: contexto, 

caracterização, diagnóstico) e leitura crítica e reflexiva da PP vigente 

pela equipe da escola.

• 4ª etapa: estudo dos principais aspectos do novo currículo e do papel 

da Proposta revisitada no contexto da implementação da BNCC;
 

Sugestão de fluxo de trabalho para a análise do 
Regimento e da Proposta Pedagógica:
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• 5ª etapa: mobilização da comunidade escolar externa (pais, 

familiares, grupos sociais relacionados) para discussão e coleta de 

contribuições; 

• 6ª etapa: análise dos dados e definição da estrutura e prioridades 

da PP pela equipe da escola; 

• 7ª etapa: socialização dos dados e da estrutura do documento 

para discussão pela comunidade escolar; 

Sugestão de fluxo de trabalho para a análise 
do Regimento e da Proposta Pedagógica:
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• 8ª etapa: redação do texto pela equipe da escola; 

• 9ª etapa: validação pela comunidade escolar; 

• 10ª etapa: divulgação da versão final.

Sugestão de fluxo de trabalho para a análise 
do Regimento e da Proposta Pedagógica:
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Que escola? 
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Que cenários?


