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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CAXIAS DO SUL – RS

PARECER CME nº 070, de 08 de dezembro de 2015.

Diretrizes  Gerais  para  organização  e  funcionamento
do ENSINO FUNDAMENTAL na Rede Municipal de Ensino de
Caxias do Sul. 

Histórico

O Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul, em cumprimento às
suas atribuições e diante da necessidade expressa por parte de algumas escolas,
de  rever  a  oferta  dos  estudos  de  progressão  e  da  avaliação,  no  sentido  de
repensar os tempos, espaços e procedimentos, que sejam capazes de atender as
reais necessidades de aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental, de
forma a resultar em melhoria do ensino, da aprendizagem e do aproveitamento dos
mesmos, este Colegiado vem se manifestar por meio do presente Parecer. 

Ao receber tal demanda este Colegiado entendeu ser um tema de ordem
normativa e, portanto, a Comissão do Ensino Fundamental e Modalidades definiu
como necessária a revisão da normatização do Ensino Fundamental do Sistema
Municipal de Ensino - Resolução CME nº 013/2006.

A partir do contido na normatização em vigor, a Comissão realizou intensos
estudos e levantamento de facilidades e dificuldades sobre os temas demandados,
decidindo  por  encaminhar  consulta  a  todas  as  escolas  da  Rede  Municipal  de
Ensino, de modo a proporcionar a necessária participação no sentido de ouvi-las
quanto as facilidades e dificuldades na efetivação do processo de avaliação dos
estudantes,  mediante  o  que  preceitua  o  Art.  32,  da  Resolução  CNE/CEB  nº
07/2010: 

A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela escola como par-
te integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensi-
onadora da ação pedagógica e deve:
I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumula-
tiva e diagnóstica, com vistas a:
a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas
de ensino;
b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo
com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a
mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente;
c) manter a família informada sobre o desempenho dos alunos;
d) reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avalia-
ção, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre
que as reivindicações forem procedentes.
II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o regis-
tro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercí-
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cios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à fai-
xa etária e às características de desenvolvimento do educando;
III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os
quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais
provas finais,  tal  com determina a alínea “a” do inciso V do art.  24 da Lei  nº
9.394/96;
IV – assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendi-
mento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo;
V  – prover,  obrigatoriamente,  períodos de recuperação, de preferência paralelos
ao período letivo, como determina a Lei nº 9.394/96;
VI – assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao lon-
go do ano letivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando, sempre que
possível, a retenção por faltas;
VII  –  possibilitar  a  aceleração  de  estudos  para  os  alunos  com  defasagem
idade/ano.

Um  número  significativo  de  escolas  enviou  o  retorno  da  consulta.  Entre  as
facilidades citadas para a realização do processo de avaliação na Escola, destacam-se:

 -  a  utilização  de  diversas  estratégias  e  abordagens  pelos  professores,
possibilitando diagnosticar as necessidades dos estudantes e intervir,  de forma
imediata  e  a  longo  prazo,  para  sanar  dificuldades  e  redirecionar  o  trabalho
docente; 
- a prevalência dos aspectos qualitativos da aprendizagem do estudante sobre os
quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais
provas finais, assegurando tempos e espaços diversos para que os estudantes
com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo
do ano letivo;
- a organização e efetivação do currículo a partir de projetos, os quais possibilitam
avaliar  várias  áreas  afins,  de  forma interdisciplinar  e  participativa.  Os projetos
facilitam a avaliação qualitativa;
- a avaliação como processo formativo, participativo e contínuo;
- a discussão da avaliação na escola e realização de encaminhamentos;
- a identificação de potencialidades de alguns estudantes em meio ao todo;
- as avaliações e autoavaliações permitem repensar a prática e perceber as ações
positivas e as negativas.
- as várias oportunidades de avanços na aprendizagem melhora a autoestima dos
estudantes;
- a utilização de recursos tecnológicos e a disponibilidade de recursos didáticos;
- a oportunidade e a liberdade de aplicar diferentes formas de avaliação, por meio
de diferentes instrumentos;
-  os  estudantes  com  mais  dificuldades  atendidos  por  meio  de  projetos  ou
atendimentos  específicos,  como:  Mais  Alfa,  Apoio,  AEE e  com os  estudos de
recuperação;
-  o  atendimento  dos  estudos de  recuperação  e a  continuidade da progressão
pelos  profissionais  específicos  de  cada  componente  curricular,  tem  melhores
resultados;
- o pré-conselho e o conselho de classe são momentos muito significativos na
escola.  Os  estudantes  demonstram  interesse  em  manifestar  suas  opiniões  e
observações acerca do próprio momento da aprendizagem. Para os docentes o
conselho  é  o  momento  de,  em  conjunto,  reafirmar  algumas  orientações  e
encaminhamentos para a turma. Após, entre os próprios docentes, observa-se que
a  discussão  coletiva  é  positiva  e  mantém  o  caráter  de  elucidar  aspectos  de
aprendizagem, regras de convivência e demandas individuais e coletivas;
- a flexibilização e adaptação do processo de avaliação para os estudantes da
educação especial, bem como a flexibilização dos instrumentos avaliativos para
alunos com dificuldades;
-  os  professores  são  capacitados  e  qualificados  para  cumprir  a  legislação,
mostrando-se conscientes do papel da avaliação, ou seja,  é um processo que
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busca  diagnosticar  para  redimensionar  a  prática  pedagógica  que  deve  estar
voltada para garantir a aprendizagem, bem como poder contar com as redes de
apoio: Mais Alfa, cuidadores educacionais, apoio pedagógico, psicopedagogia e
sala de recursos/AEE;
-  a  rigorosidade  e  a  coerência  em  nossos  registros  pedagógicos  (planos  de
trabalho,  planilhas  ou  cadernos  e  outros  registros  criados  pela  escola)  nos
garantem maior segurança nos casos de reavaliação de resultados.

Dentre  as  dificuldades  apontadas  pelas  escolas,  transcrevemos  algumas  que
aparecem ratificadas por diversas escolas:

-  a  aprendizagem de  todos  necessita  ter  salas  com quantidades  menores  de
estudantes, mas a realidade das salas de aula, com grande número de estudantes
e suas singularidades,  dificulta  o  conhecimento  do estudante e  o  atendimento
individualizado que é apontado na legislação vigente;
- a dificuldade de escolha da intervenção adequada a cada estudante, adequando
instrumentos diferenciados aos diferentes níveis de aprendizagem;
- a pouca clareza quanto à qualidade social das aprendizagens;
- as muitas brechas na lei favorecem o estudante que vê na escola um lazer e não
um local de aprendizado;
-  o  entendimento  equivocado  de  que  progressão,  estudos  de  recuperação  e
aceleração de estudos são estratégias de aprovação automática; 
-  os  estudantes  chegando  aos  anos  subsequentes  com  muitas  defasagens,
portanto têm-se estudantes com o acúmulo de diferentes dificuldades; 
-  a  grande  burocracia  para  a  realização  dos  registros,  bem como  a  falta  de
orientação “padrão” para esses procedimentos;
- a incoerência no sistema de avaliação por nota somativa (estudante é avaliado
nos estudos de recuperação com pontuação maior do que a nota do trimestre);
-  o  planejamento  flexibilizado,  com  o  respeito  pelos  ritmos  e  perfis  de
aprendizagem,  independentemente  do  estudante...  acreditamos  que,  mesmo
sendo  de  direito  a  oferta  da  progressão,  esta  não  faz  sentido.  Contudo,
acreditamos que, durante o ano letivo, a ação que dará conta das demandas de
"baixo aproveitamento" são os Estudos de Recuperação;
- os aspectos qualitativos estão relacionados ao comportamento do estudante ao
invés do seu desenvolvimento cognitivo;
- na realização das autoavaliações, tanto dos estudantes como dos professores,
pois se autoavaliar é uma atividade de reflexão fundamental na aprendizagem que
compromete os estudantes e os professores, sendo eficaz quando realizada com
consciência crítica;
- o fato de alguns estudantes serem público de progressão ano após ano, o que
demonstra que a progressão está sendo uma forma de aprová-los sem qualidade;
-  no  6º  ano,  temos dificuldades em realizar  as  atividades específicas para  os
estudantes em progressão;
-  oferecer aos estudantes períodos de recuperação paralelos, sejam estes no
próprio turno ou em turno contrário. No próprio turno, não temos estrutura física e
nem de pessoal para a demanda desse atendimento em pequenos grupos. No
turno contrário, muitos estudantes não frequentam, por motivos diversos: a família
não se compromete e não acredita nesta recuperação, não tem quem traga a
criança  pequena  para  o  atendimento,  há  desinteresse  dos  estudantes  em
frequentar, dificuldade de mobilidade, entre outros;
-  as famílias não despertam para as suas responsabilidades de acompanhar a
escolarização dos seus filhos,  bem como há a falta de comprometimento com
encaminhamentos sugeridos: fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga,...,
- falta de tempo para o planejamento coletivo, para aprofundar a fundamentação
teórica e a necessidade de repensar as metodologias, pois requer humildade e
conhecimento;
- o professor responsável pelo apoio pedagógico precisa substituir colegas e não
dispõe de tempo para atendimento individualizado com os que precisam,... 
- o elevado número de faltas dos estudantes, a dificuldade encontrada ao final de
um  trimestre  de  estudantes  sem  nenhuma  avaliação  e  a  Ficai  sem  retorno
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positivo;
-  a  impossibilidade  de  resolver  as  demandas  de  problemas  trazidas  pelos
estudantes,  como  problemas  familiares,  econômicos,  de  saúde  e  sociais  que
implicam no seu rendimento; 
- as dificuldades para planejar e executar diferentes atividades para os estudantes
especiais e com distorção idade/ano;
- o desinteresse dos estudantes com sua aprendizagem , o pouco incentivo por
parte de algumas famílias, os problemas disciplinares, a falta de rotina de estudo e
de comprometimento em fazer as atividades, dificultando a avaliação;
-  a  falta  de professores para atender as especificidades na escola;  a  falta  de
profissionais  de  apoio  (psicopedagogo,  psicólogo,  neurologistas)  na  rede  e  o
atendimento precário na saúde para os estudantes que precisam desta área.

Tais propostas foram intensamente debatidas e consideradas, sendo que as
contribuições foram acolhidas e ideias importantes incorporadas. 

A  ampliação  do  Ensino  Fundamental  de  9  anos,  e  sua  consequente
reorganização no Município de Caxias do Sul, foi implantada, de forma gradativa, a
contar de 2005, tendo sido integralmente efetivada sua implementação no ano de
2013. Durante este período se buscou efetivar todos os dispositivos pedagógicos e
legais,  com  o  objetivo  de  buscar  a  melhoria  dos  processos  de  ensino  e  da
aprendizagem dos estudantes. 

Neste  ano de  2015,  mediante as considerações relatadas  pelas  escolas,
observou-se a necessidade de rever concepções e procedimentos dos dispositivos
legais  em  funcionamento,  especialmente  daqueles  que  obtiveram  poucos
resultados  em  relação  aos  esforços  criativos  empregados  pelos  professores  e
escolas. Somado a estes fatores,  foram definidas Diretrizes Curriculares para o
Ensino Fundamental  em norma nacional  pelo Conselho Nacional  de Educação,
que são orientações que devem ser necessariamente observadas e incorporadas
na atual  revisitação da  norma,  referente  a  esta  etapa da Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 

Portanto,  espera-se  que  esse  documento  contribua  efetivamente  para  a
revisão e aprofundamento de concepções pelos Órgãos e escolas que integram
esse  Sistema  de  Ensino,  auxiliando  na  deliberação  e  realização  de  novos
procedimentos,  capazes  de  trazer  êxito  no  trabalho  pedagógico  realizado  por
professores e estudantes e, assim, melhorar a qualidade educacional na etapa do
Ensino Fundamental e suas modalidades.

O Direito à Educação e a Oferta 
de uma Educação com Qualidade Social

O Ensino Fundamental constitui-se direito público subjetivo, por isso, exige
que o Estado determine a sua obrigatoriedade, que só pode ser garantida por meio
da  gratuidade  de  ensino,  o  que  permitirá  o  usufruto  desse  direito  por  parte
daqueles que se virem privados dele. Por ser essa etapa de ensino, um direito
fundamental, é direito do cidadão, uma vez que constitui uma garantia mínima de
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formação para a vida pessoal, social e política. É dever do Estado, do Sistema de
Ensino e das escolas assegurarem que todos a ela tenham acesso e que a cursem
integralmente, chegando até a conclusão do processo de escolarização que lhe
corresponde.  Além disso,  todos  têm o  direito  de  desenvolver  as  habilidades  e
construir  os  conhecimentos  previstos  para  essa etapa,  bem como vivenciar  os
valores e atitudes pertinentes as  interações que ocorrem no processo educativo.

O acesso ao Ensino Fundamental, obrigatório, dos 6 aos 14 anos, em nível
nacional, está próximo de ser universalizado, no entanto nem todos os estudantes
incluídos nessa faixa de idade chegam a concluir o Ensino Fundamental. Isso é um
indicativo  de  que  o  processo  de  inclusão  escolar  e  a  estrutura  educacional
apresentam deficiências para o conjunto da população, e, por isso, os processos
educacionais precisam ser qualificados.

O  conceito  de  qualidade  da  educação  é  uma  construção  histórica  que
assume diferentes significados em tempos e espaços diversos e tem a ver com os
lugares  de  onde  falam  os  sujeitos,  os  grupos  sociais  a  que  pertencem,  os
interesses e os valores envolvidos, os projetos de sociedade em jogo.

Outro  conceito  de  qualidade  passa,  entretanto,  a  ser  gestado  por
movimentos de renovação pedagógica, movimentos sociais, de profissionais e por
grupos  políticos:  o  da  qualidade  social  da  educação.  Ela  está  associada  às
mobilizações  pelo  direito  à  educação,  à  exigência  de  participação,  de
democratização e comprometida com a superação das desigualdades e injustiças.

Em 2007, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO),  ao entender  que a qualidade da educação é também uma
questão de direitos humanos, defende conceito semelhante. Para além da eficácia
e  da  eficiência,  advoga  que  a  educação  de  qualidade,  como  um  direito
fundamental, deve ser antes de tudo relevante, pertinente e equitativa. A relevância
reporta-se  à  promoção  de  aprendizagens  significativas  do  ponto  de  vista  das
exigências  sociais  e  de  desenvolvimento  pessoal.  A  pertinência  refere-se  à
possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de
diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. E
a equidade, à necessidade de tratar de forma diferenciada o que se apresenta
como  desigual  no  ponto  de  partida,  com  vistas  a  obter  aprendizagens  e
desenvolvimento  equiparáveis,  assegurando  a  todos  a  igualdade  de  direito  à
educação.

Para  muitos,  a  educação  é  considerada  a  mola  propulsora  das
transformações  do  país.  No  entanto,  o  que  se  constata  é  que  problemas
econômicos  e  sociais  repercutem  na  escola  e  dificultam  o  alcance  de  seus
objetivos. 

A garantia do Ensino Fundamental de qualidade para todos está intimamente
relacionada ao caráter inclusivo da escola e à redução da pobreza, ao mesmo
tempo em que tem um papel importante nesse processo. 
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As políticas educacionais só surtirão efeito se articuladas a outras políticas
públicas no campo da saúde, habitação, emprego, dentre outros,  porque essas
políticas dependem umas das outras,  pelo estreito relacionamento que mantêm
entre si. Assim, se para ingressar e transitar no mundo do trabalho a educação se
torna cada vez mais necessária, ela depende, por sua vez, das disponibilidades de
emprego, tanto para que os pais consigam criar seus filhos com dignidade, como,
também, para que os estudantes vislumbrem na educação escolar o aumento das
possibilidades de inserção nesse mundo. Se os cuidados com a saúde dependem
da educação, a educação também requer que os estudantes tenham a assistência
para  os  problemas  de  seu  bem-estar  físico,  os  quais  se  refletem  nas  suas
condições de aprendizagem. 

A  educação  escolar,  comprometida  com  a  igualdade  de  acesso  ao
conhecimento  a  todos  e  especialmente  garantir  esse  acesso  aos  grupos  da
população em desvantagem na sociedade,  será  uma educação com qualidade
social  e  contribuirá  para  dirimir  as  desigualdades  historicamente  produzidas,
assegurando, assim, o ingresso, a permanência e o sucesso de todos na escola,
com  a  consequente  redução  da  evasão,  da  retenção  e  das  distorções  de
idade/ano,  conforme  preconiza  o  Parecer  CNE/CEB  nº  7/2010  e  Resolução
CNE/CEB n° 4/2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica. 

Organização Curricular

A organização curricular é a organização dos tempos e espaços em que a
escola desenvolve o currículo, traduzido como o desenvolvimento de competências
e habilidades, formação de conceitos,  bem como a constituição de valores e a
adoção de atitudes no sentido de assegurar ao educando condições para o pleno
exercício da cidadania.

O  currículo  do  Ensino  Fundamental  demanda  a  estruturação  de  uma
organização curricular coerente, articulada e integrada, de acordo com os modos
de  ser  e  de  se  desenvolver  das  crianças  e  dos  adolescentes  nos  diferentes
contextos  sociais.  A organização  curricular  de  uma escola  pode  ser  entendida
como uma das formas de expressão dos propósitos educacionais que pode ser
compartilhada por diferentes escolas. Ciclos, séries anuais ou outras formas de
organização a que se refere o Art. 23 da Lei nº 9.394/96 serão compreendidos
como tempos e espaços interdependentes e articulados entre  si,  ao longo dos
nove  anos.  Ao  empenhar-se  em  garantir  aos  estudantes  uma  educação  de
qualidade, todas as atividades da escola e a sua gestão devem articular-se com
esse  propósito.  O  processo  de  enturmação  dos  estudantes,  a  distribuição  de
turmas por professor, as decisões sobre o currículo, a escolha dos livros didáticos,
a ocupação do espaço, a definição dos horários e outras atividades administrativas
e/ou pedagógicas precisam priorizar o atendimento aos interesses e necessidades
dos estudantes.

Para evitar que as crianças de seis anos se tornem reféns prematuros da
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cultura da repetência e que não seja indevidamente interrompida a continuidade
dos processos educativos levando à baixa autoestima do estudante e, sobretudo,
para  assegurar  a  todas  as  crianças  uma  educação  de  qualidade,  há  a
recomendação enfática para que os sistemas de ensino adotem nas suas redes de
escolas a organização em ciclo dos três primeiros anos do Ensino Fundamental,
abrangendo crianças de seis a oito anos de idade, instituindo um bloco destinado à
alfabetização. Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua
autonomia, fizerem opção pelo regime seriado anual, é necessário considerar os
três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo
sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os estudantes
as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas,
imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

Proposta Pedagógica e Regimento Escolar

No ambiente escolar está representada a grande diversidade sociocultural
da  comunidade local.  A diversidade  econômica,  social  e  cultural  em que  cada
escola se localiza exige que a mesma conheça os contextos em que vivem seus
estudantes, pois a compreensão do seu universo cultural é imprescindível para que
a  ação  pedagógica  seja  pertinente  e  adequada  para  o  acesso  de  todos  os
estudantes  aos  bens  culturais.  A Proposta  Pedagógica  de  cada  escola  deve
articular-se a realidade da sua comunidade, de forma a valorizar a cultura local,
enquanto  condição  importante  para  que  os  estudantes  possam se  reconhecer
como parte dessa cultura e construir identidades afirmativas o que, também, pode
levá-los  a  atuar  sobre  a  sua  realidade  e  transformá-la  com  base  na  maior
compreensão que adquirem sobre ela. Ao mesmo tempo, a escola deve propiciar
aos  estudantes  condições  para  transitarem  em  outras  culturas,  para  que
transcendam seu universo territorial e se tornem aptos a participar de diferentes
esferas  da  vida  social,  econômica  e  política.  As  Propostas  Pedagógicas  das
escolas do campo, indígenas e quilombolas devem contemplar a diversidade nos
seus  aspectos  sociais,  culturais,  políticos,  econômicos,  estéticos,  de  gênero,
geração e etnia, respeitando às suas peculiares condições de vida e pedagogias
condizentes com as suas formas próprias de produzir conhecimentos.

É  atribuição de  cada escola,  no  exercício  de  sua autonomia,  elaborar  e
executar  sua  proposta  pedagógica  e  definir  os  procedimentos  constantes  no
respectivo  Regimento  Escolar,  administrando  pessoal  e  recursos  materiais  e
financeiros,  assegurando o cumprimento dos dias e horas letivas,  zelando pelo
cumprimento  do  plano  de  trabalho  dos  professores,  provendo  meios  para  a
recuperação  dos  estudantes  de  menor  aproveitamento,  articulando-se  com  a
família  e  a  comunidade criando processos  de  integração da  sociedade com a
escola e informando sistematicamente aos pais e responsáveis sobre a frequência
e o aproveitamento dos estudantes. Nesse sentido, o aperfeiçoamento constante
dos professores é a garantia de melhoria da qualidade do processo de ensino e da
aprendizagem. 
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As escolas integrantes do Sistema Municipal de Ensino deverão implementar
sua  Proposta  Pedagógica  e  adequar  o  respectivo  Regimento  Escolar,
fundamentados  no  presente  Parecer  e  na  Resolução  anexa,  por  meio  de
processos  participativos  relacionados  à  gestão  democrática.  A organização  de
ambos os documentos, bem como as orientações correlatas estão disciplinadas
em norma própria do Órgão Normativo do Sistema Municipal de Ensino, além da
observância das diretrizes da Mantenedora.

 

Currículo Escolar 

Entende-se por currículo do Ensino Fundamental as experiências escolares
que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais e
que buscam articular vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos
historicamente acumulados e que contribuem para construir  as identidades dos
estudantes. 

As  experiências  escolares  abrangem  todos  os  aspectos  do  ambiente
escolar: aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que
também  contribuem,  de  forma  implícita,  para  a  aquisição  de  conhecimentos
socialmente relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta
são  veiculados  não  só  pelos  conhecimentos,  mas  por  meio  de  rotinas,  rituais,
normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e organização
do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio,
enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. 

Os  conhecimentos  escolares  são  aqueles  organizados  pelas  diferentes
instâncias servindo como fundamento para a organização do currículo escolar.  O
coletivo da escola seleciona e ressignifica os conhecimentos, a fim de que possam
ser vivenciados e (re)construídos ao mesmo tempo em que servem de elementos
para a formação ética, estética e política do estudante. 

A escola constitui a principal e, muitas vezes, a única forma de acesso ao
conhecimento  sistematizado  para  a  grande  maioria  da  população.  Esse  dado
aumenta a responsabilidade do Ensino Fundamental na sua função de assegurar a
todos  a  aprendizagem  dos  conteúdos  curriculares  capazes  de  fornecer  os
instrumentos básicos para a plena inserção na vida social, econômica e cultural.
Nas sociedades contemporâneas esse conhecimento é o que permite estabelecer
relações mais abrangentes entre os fenômenos, e é principalmente na escola que
ele tem condições de ser acessado.

O acesso ao conhecimento escolar tem, portanto, dupla função: desenvolver
habilidades  e  criar  atitudes  e  comportamentos  necessários  para  a  vida  em
sociedade.  O estudante  precisa  aprender  não apenas  os  conteúdos  escolares,
mas também saber se movimentar na sociedade pela familiaridade com a cultura É
preciso, pois, que a escola expresse com clareza o que espera dos estudantes,
buscando coerência entre as concepções idealizadas na Proposta Pedagógica e
as ações cotidianas.
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A escola,  no  desempenho  das  suas  funções  de  educar  e  cuidar,  deve
acolher os estudantes dos diferentes grupos sociais, buscando construir e utilizar
métodos,  estratégias  e  recursos  que  melhor  atendam  às  suas  características
cognitivas e culturais.  Acolher significa oferecer renovadas oportunidades de se
familiarizarem com o modo de entender e intervir na realidade, bem como garantir
as  aprendizagens  propostas  no  currículo  para  que  o  estudante  desenvolva
sensibilidades  e  interesses  que  lhe  permitam  usufruir  dos  bens  culturais
disponíveis  no  território,  e  que  lhe  possibilite,  ainda,  sentir-se  como  produtor
valorizado desses bens. 

Também, a escola é, por excelência, o lugar em que é possível vivenciar
relações  democráticas.  É  nesse  espaço  que  os  estudantes  têm  condições  de
exercitar  o  respeito  mútuo,  o  diálogo,  a  crítica  e  de  aprender  a  assumir
responsabilidades em relação ao que é de todos.

Princípios Norteadores

Os Órgãos Normativo e  Executivo do Sistema Municipal  de Ensino e as
escolas  adotarão  como  norteadores  das  políticas  educativas  e  das  ações
pedagógicas os seguintes princípios, conforme definem as Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica e, específicas, do Ensino Fundamental: 

Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade
da pessoa e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo
para  combater  e  eliminar  quaisquer  manifestações  de  preconceito  e
discriminação. 

Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao
bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais;
de busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens
culturais  e  outros  benefícios;  de  exigência  de  diversidade  de  tratamento  para
assegurar a igualdade de direitos entre os estudantes que apresentam diferentes
necessidades; de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 

Estéticos: de cultivo da sensibilidade com o da racionalidade; de enriquecimento
das  formas  de  expressão  e  do  exercício  da  criatividade;  de  valorização  das
diferentes  manifestações  culturais,  especialmente  as  da  cultura  brasileira;  de
construção de identidades plurais e solidárias. 

No  artigo  32  da  LDBEN o  Ensino  Fundamental  tem  como  objetivo  a
formação básica do cidadão a qual deve estar voltada para o desenvolvimento da
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo. Também que, mediante a compreensão do ambiente natural e
social,  do sistema político, das tecnologias, das artes e dos valores em que se
fundamenta  a  sociedade,  desenvolver  a  capacidade de  aprender,  fortalecer  os
vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância, situados no
horizonte da igualdade. 

Assim,  os  objetivos  específicos  dessa  etapa  da  escolarização  devem
convergir para os princípios mais amplos que norteiam a educação nacional, os
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quais estão em conformidade com o definido pela Constituição Federal,  no seu
artigo 3º,  a saber:  a  construção de uma sociedade livre,  justa e  solidária,  que
garanta  o  desenvolvimento  nacional;  que  busque  “erradicar  a  pobreza  e  a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”; e que promova “o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,  idade e quaisquer
outras formas de discriminação”.

A Base Nacional Comum e a Parte Diversificada: Complementaridade

Segundo a LDBEN, no Artigo 26, o currículo do Ensino Fundamental deve
ter uma Base Nacional Comum complementada por uma Parte Diversificada, em
cada  Sistema  de  Ensino  e  em  cada  escola  formando  um  todo  integrado.  A
articulação entre  a Base Nacional  Comum e a Parte  Diversificada possibilita  à
sintonia dos interesses mais amplos de formação básica com a realidade local,
bem  como  as  necessidades  dos  estudantes,  as  características  regionais  da
sociedade, da cultura e da economia, perpassando todo o currículo.

As propostas curriculares das escolas devem integrar bases teóricas que
favoreçam a organização dos conteúdos do paradigma curricular da Base Nacional
Comum e sua Parte Diversificada. É na Parte Diversificada que cada escola pode
desenvolver  atividades e/ou projetos  que as interessem especificamente.  Tudo,
visando  ser  consequente  no  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação  das
práticas pedagógicas.

Os conhecimentos que fazem parte da Base Nacional Comum a que todos
devem ter acesso, independentemente da região e do lugar em que vivem, são os
que buscam divulgar os valores fundamentais ao interesse social e à preservação
da  democracia,  os  quais  asseguram  a  característica  unitária  das  orientações
curriculares  nacionais.  Os  conteúdos  curriculares  que  compõem  a  Parte
Diversificada do currículo são definidos pelos integrantes do Sistema Municipal de
Ensino,  de  modo  a  complementar  e  enriquecer  o  currículo,  assegurando  a
contextualização dos conhecimentos escolares diante das diferentes realidades.

Os  conteúdos  que  compõem  a  Base  Nacional  Comum  e  a  Parte
Diversificada  têm  origem  nas  disciplinas  científicas,  no  desenvolvimento  das
linguagens,  no  mundo  do  trabalho  e  na  tecnologia,  na  produção  artística,  nas
atividades desportivas e corporais, na área da saúde, nos movimentos sociais, e
ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas do exercício
da cidadania, da experiência docente, do cotidiano e dos estudantes.

 Os  conteúdos  sistematizados  que  fazem  parte  do  currículo  são
denominados componentes curriculares,  os quais,  por  sua vez, se articulam às
áreas  de  conhecimento,  a  saber:  Linguagens,  Matemática,  Ciências  da
Natureza  e  Ciências  Humanas. As  áreas  do  conhecimento  favorecem  a
comunicação  entre  os  conhecimentos  e  saberes  dos  diferentes  componentes
curriculares,  mas  permitem  que  os  referenciais  próprios  de  cada  um  sejam
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preservados. 

Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são assim
organizados em relação às áreas do conhecimento: 

I  –  Linguagens  (Língua  Portuguesa;  Língua  materna,  para  populações
indígenas; Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se o conteúdo
de música; Educação Física e Língua Estrangeira moderna, a partir do 6º ano);

II – Matemática; 
III – Ciências da Natureza;
IV – Ciências Humanas (História, Geografia e Ensino Religioso). 

O Ensino Fundamental deve ser ministrado em Língua Portuguesa, sendo
que para as comunidades indígenas é assegurada também “a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. 

O  ensino  da  História  do  Brasil  levará  em  conta  as  contribuições  das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes  indígena,  africana  e  europeia.  Há  a  obrigatoriedade  da  temática
“Educação das Relações Étnico-Raciais e da História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena”, nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar, em
todas  as  etapas  e  modalidades  da  Educação  Básica,  em  especial  nos
componentes  curriculares  de Língua  Portuguesa/Literatura,  Arte,  História  e
Geografia,  conforme  dispõe  a  legislação  específica  do  Sistema  Municipal  de
Ensino. Essa temática  possibilita a ampliação das referências culturais de toda a
comunidade  escolar  e  contribui  para  a  mudança  das  concepções  de  mundo,
transformando os conhecimentos veiculados pelo currículo e contribuindo para a
construção de identidades mais plurais e solidárias. 

A Música constitui conteúdo obrigatório do componente curricular Arte, que
articulado  com  as  demais  dimensões  artísticas  e  estéticas,  oportuniza  aos
estudantes  o  desenvolvimento  das  diferentes  linguagens,  o  reconhecimento  de
vários gêneros e formas de expressão, a apropriação das contribuições histórico-
culturais dos povos e, principalmente, da diversidade cultural do Brasil. 

A  Educação  Física,  componente  obrigatório  do  currículo  do  Ensino
Fundamental, é facultativa ao estudante apenas nas circunstâncias previstas no §
3º do art. 26 da Lei nº 9.394/96 e na legislação vigente, ou seja, quando cumpre
jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; tenha mais de trinta anos de
idade; esteja prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver
obrigada  à  prática  da  Educação  Física;  esteja  amparado  pelo  Decreto-Lei  nº
1.044/69 ou que tenha prole. 

O Ensino Religioso, não confessional, de matrícula facultativa ao estudante,
é parte integrante da área das Ciências Humanas e constitui componente curricular
dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o
respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de
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proselitismo. A integração do Ensino Religioso na área das Ciências Humanas se
deve pela proximidade e pelas conexões existentes com as especificidades dos
demais  componentes  da  área,  assumindo  a  responsabilidade  de  oportunizar  o
acesso aos saberes e aos conhecimentos produzidos pelas diferentes culturas,
cosmovisões  e  tradições  religiosas.  O  estudo dos  conhecimentos  religiosos  na
escola  laica,  a  partir  de  pressupostos  científicos,  estéticos,  éticos,  culturais  e
linguísticos, visa à formação de cidadãos e cidadãs capazes de compreender as
diferentes vivências, percepções e elaborações relacionadas ao religioso e ao não
religioso,  que  integram  e  estabelecem  interfaces  com  o  substrato  cultural  da
humanidade. Os conhecimentos religiosos fundamentam, articulam e expressam
maneiras próprias de como cada pessoa ou grupo capta,  interpreta,  aprende e
elucida os acontecimentos da vida. Embasam crenças, comportamentos, atitudes,
valores, símbolos, significados e referenciais utilizados para realizar escolhas e dar
sentido à vida. 

O objeto de estudo é o conhecimento religioso e o princípio metodológico é o
diálogo,  sendo este o orientador dos processos de observação,  de análise,  de
apropriação e de ressignificação dos saberes.

Na Parte Diversificada do currículo, deve ser incluído, obrigatoriamente, a
partir do 6º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira moderna, cuja
escolha fica a cargo da comunidade escolar e submetida às disponibilidades de
recursos da Mantenedora.

Também, O § 8º, do Art. 26 da LDBEN, diz que  “A exibição de filmes de
produção  nacional  constituirá  componente  curricular  complementar  integrado  à
proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2
(duas) horas mensais”. A contribuição da educação no contexto do cinema é para a
formação crítica e criativa dos estudantes, enquanto um público novo e constante
do cinema nacional. Para tanto, a produção cinematográfica também se sentirá no
dever de oferecer uma produção de filmes mais qualificados, com repertório para
educadores  e  estudantes  e,  em  maior  número,  com  uma  distribuição  mais
democrática,  ou  seja,  a  quantidade  deverá  impulsionar  a  diversidade  e  a
qualidade. Para tanto,  o audiovisual  da escola deve se organizar com recursos
físicos, equipamentos, recursos humanos e títulos nacionais originais e adequados
a  Proposta  Pedagógica,  aos  projetos  educacionais  da  escola  e  ao  público  de
estudantes e respectiva faixa etária,  podendo envolver  todos os segmentos da
comunidade escolar, a fim de buscar as condições para que seja implementada
esta ação na escola ou no seu território. 

O §  7º,  do  Art.  26  da  LDBEN,  trata  da  inclusão  no  currículo  do  Ensino
Fundamental dos princípios da Proteção e Defesa Civil e a Educação Ambiental de
forma integrada aos conteúdos obrigatórios.

A legislação define a Defesa Civil como o conjunto de ações preventivas, de
socorro,  assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar
seus impactos para a  população e restabelecer  a  normalidade social.  A Lei  nº
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12.608/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com enfoque
voltado às questões de proteção ao meio ambiente e  ao indivíduo.  Defende a
integração com as políticas de ordenamento territorial,  desenvolvimento urbano,
saúde,  meio  ambiente,  mudanças  climáticas,  gestão  de  recursos  hídricos,
geologia,  infraestrutura,  educação,  ciência  e  tecnologia  e  às  demais  políticas
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. (BRASIL,
2012, art. 3º, § único). 

A proposta para o campo educacional é a prevenção, a fim de minimizar a
suscetibilidade de acidentes e, a construção de conceitos técnicos de geologia,
geografia  e  educação  ambiental,  permitindo  que  o  estudante  e  a  comunidade
adquiram a percepção de risco ambiental e da problemática socioambiental  em
que podem estar inseridos. Também, poderá a escola envolver toda a comunidade
em compromissos de preservação e de prevenção a desastres,  visto que uma
grande parcela da população muitas vezes não percebe os perigos iminentes. Para
tanto, é indispensável que na formação continuada dos professores sejam também
difundidos conhecimentos técnicos nesta área. 

A  Resolução  CNE/CP  nº  02/2012,  que  trata  das  Diretrizes  Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental ressalta o disposto na LDBEN, que prevê na
formação básica do cidadão, seja assegurada a compreensão do ambiente natural
e social, assim como, que o currículo deve abranger o conhecimento do mundo
físico e natural.  Também, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica  em todas as suas  etapas e  modalidades reconhecem a relevância  e  a
obrigatoriedade da Educação Ambiental.

A Educação Ambiental, respeitada a autonomia da dinâmica escolar, deve
ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua
e permanente em todas as etapas e modalidades de ensino, de modo a contem-
plar: abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relacione
a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho,
ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à su-
peração do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social; apro-
fundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos, socioe-
conômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, valorizando
a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da comuni-
dade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração pre-
sentes na realidade atual; incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos
pedagógicos e metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a ci-
dadania ambiental; estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços
educadores sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edifi-
cações, tornando-as referências de sustentabilidade socioambiental.

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação sendo, portanto, ativi-
dade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual
um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos,
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visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de
prática social e de ética ambiental. Visa à construção de conhecimentos, ao desen-
volvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a vida da co-
munidade, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente
natural e construído. 

A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na reci-
procidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza.  Não é ativi-
dade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo,
deve assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas
dimensões política e pedagógica. Portanto, deve adotar uma abordagem que con-
sidere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consu-
mo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista.  

Entre  os  objetivos da  Educação ambiental,  de acordo com as  Diretrizes,
estão:  desenvolver  a  compreensão  integrada  do  meio  ambiente  para  fomentar
novas práticas sociais  e  de produção e consumo;  garantir  a  democratização e
acesso às informações referentes à área socioambiental; estimular a mobilização
social e política e o fortalecimento da consciência crítica; incentivar a participação
individual e coletiva na preservação do equilíbrio do meio ambiente; estimular a
cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes formas de arranjos
territoriais,  visando  à  construção  de  uma  sociedade  ambientalmente  justa  e
sustentável, e também fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a
solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos.

Conforme Parecer CNE/CP nº 08/2012, que trata das Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos, diz que as escolas, tem importante papel
na garantia dos Direitos Humanos, sendo imprescindível, nas diferentes etapas e
modalidades de ensino, a criação de espaços e tempos promotores da cultura dos
Direitos  Humanos.  No ambiente escolar  as  práticas que promovem os  Direitos
Humanos  deverão  estar  presentes  na  Proposta  Pedagógica,  na  organização
curricular, no modelo de gestão e avaliação, na produção de materiais didático-
pedagógicos e na formação inicial e continuada dos/as profissionais da educação.

A escola não é o único lugar onde esses conhecimentos são construídos,
porém reconhece-se que é nela onde eles são apresentados de modo mais siste-
mático. Ao desempenhar essa importante função social, a escola pode ser com-
preendida, de acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(PNEDH): 

Um espaço social privilegiado onde se definem a ação institucional pedagógica e
a prática e vivência dos direitos humanos. 
[...] 
local de estruturação de concepções de mundo e de consciência social, de circula-
ção e de consolidação de valores, de promoção da diversidade cultural, da forma-
ção para a cidadania, de constituição de sujeitos sociais e de desenvolvimento de
práticas pedagógicas. (BRASIL, 2006, p. 23).
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Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e
universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem
respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de
direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históri-
cos e políticos. 

Um dos principais objetivos da defesa dos Direitos Humanos é a construção
de  sociedades  que  valorizem  e  desenvolvam  condições  para  a  garantia  da
dignidade humana. Assim, o objetivo da Educação em Direitos Humanos é que a
pessoa e/ou grupo social se reconheça como sujeito de direitos, assim como seja
capaz de exercê-los e promovê-los ao mesmo tempo em que reconheça e respeite
os direitos do outro. Busca também, desenvolver a sensibilidade ética nas relações
interpessoais,  em que cada indivíduo seja  capaz  de  perceber  o  outro  em sua
condição humana. Nesse processo, a educação vem sendo entendida como uma
das mediações fundamentais tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos
Humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é
um dos alicerces para a mudança social. Assim sendo, a educação é reconhecida
como um dos  Direitos  Humanos  e  a  Educação  em Direitos  Humanos  é  parte
fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do próprio direito à educação.

Como a Educação em Direitos Humanos requer a construção de concepções
e práticas que compõem os Direitos Humanos e seus processos de promoção, pro-
teção, defesa e aplicação na vida cotidiana, ela se destina a formar crianças, jo-
vens e adultos para participar ativamente da vida democrática e exercitar seus di-
reitos e responsabilidades na sociedade, também respeitando e promovendo os di-
reitos das demais pessoas. É uma educação integral que visa o respeito mútuo,
pelo outro e pelas diferentes culturas e tradições. Reconhecer e realizar a educa-
ção como direito humano e a Educação em Direitos Humanos como um dos eixos
fundamentais do direito à educação, exige posicionamentos claros quanto à pro-
moção de uma cultura de direitos. Essa concepção de Educação em Direitos Hu-
manos é refletida na própria noção de educação expressa na Constituição Federal,
na Lei nº 9394/96 (LDBEN), no Plano Nacional de Educação (PNE), nas Diretrizes
Gerais para a Educação Básica, que concebem o direito à educação como direito
inalienável de todos os cidadãos e condição primeira para o exercício pleno dos Di-
reitos Humanos. Afirmam que uma escola de qualidade social deve considerar as
diversidades, o respeito aos Direitos Humanos, individuais e coletivos, na sua tare-
fa de construir uma cultura de Direitos Humanos, formando cidadãos plenos. Tam-
bém, o Parecer do CNE/CEB nº 7/2010, recomenda que o tema dos Direitos Hu-
manos deve ser abordado ao longo do desenvolvimento dos componentes curricu-
lares com os quais guardam intensa ou relativa relação temática. 

Em linhas gerais, o Plano Nacional que trata dos Direitos Humanos (PNEDH)
ressalta os valores de tolerância, respeito, solidariedade, fraternidade, justiça soci-
al, inclusão, pluralidade e sustentabilidade. O Plano define a Educação em Direitos
Humanos como um processo sistemático e multidimensional que orienta a forma-
ção do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:
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a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos
humanos e a sua relação com o contexto internacional, nacional e local;

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em ní-
veis cognitivo, social, cultural e político;

d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de constru-
ção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;

e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instru-
mentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos,
bem como da reparação das violações.

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular os
seus  conteúdos,  a  partir  das  possibilidades  abertas  pelos  seus  referenciais,  à
abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida humana
em escala global e territorial, bem como na esfera individual. Temas como saúde,
sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e
adolescentes, preservação do meio ambiente, nos termos da política nacional de
educação ambiental, educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência
e  tecnologia,  diversidade  cultural,  devem  permear  o  desenvolvimento  dos
conteúdos da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada do currículo. Outras
leis  específicas  determinam a  inclusão  de  temas  relativos  à  educação  para  o
trânsito e à condição e direitos dos idosos. 

A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes
curriculares,  as  áreas  de  conhecimento  e  os  temas  contemporâneos  em uma
perspectiva integrada. Essa abordagem deve ser apoiada por meios adequados.
Compete  ao  Órgão  Executivo  do  Sistema  Municipal  de  Ensino  a  indicação,
orientação e disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, com o
objetivo  de  contribuir  para  a  eliminação  de  discriminações,  racismos  e
preconceitos, e conduzir à adoção de comportamentos responsáveis e solidários
em relação aos outros e ao meio ambiente. 

Também, a perspectiva multicultural no currículo leva ao reconhecimento da
riqueza das produções culturais e à valorização das realizações de indivíduos e
grupos sociais e possibilita a construção de uma autoimagem positiva a muitos
estudantes  que  vêm  se  defrontando  constantemente  com  as  condições  de
fracasso  escolar,  agravadas  pela  discriminação  manifesta  ou  escamoteada  no
interior da escola. Além de evidenciar as relações de interdependência e de poder
na sociedade e entre as sociedades e culturas, a perspectiva multicultural tem o
potencial de conduzir a uma profunda transformação do currículo.

O currículo construído coletivamente por todos os segmentos que compõem
a comunidade escolar necessita ser flexível  e aberto, devendo explicitar o quê,
como e para que ensinar, planejar e avaliar. Portanto, o currículo é uma construção
social que envolve os sujeitos, a história, a sociedade e a cultura. 
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Escolas das Populações do Campo

O currículo escolar das escolas das populações do campo requer respeito às
suas peculiares e a utilização de pedagogias condizentes com as suas formas de
produzir conhecimentos, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica. Por isso, as decisões sobre currículo devem envolver a
participação ativa das comunidades locais, de forma a:

- ampliar as oportunidades de reconhecimento de seus modos próprios de
vida, de suas culturas, das tradições, do seu território e das memórias coletivas,
como fundamentais para a constituição da identidade das crianças, adolescentes e
adultos;

- valorizar  os  saberes  e  o  papel  dessas  populações  na  produção  de
conhecimentos sobre o mundo, seu ambiente natural e cultural,  assim como as
práticas ambientalmente sustentáveis que utilizam; 

- flexibilizar, se necessário, o calendário escolar, das rotinas e atividades,
tendo  em  conta  as  diferenças  relativas  às  atividades  econômicas  e  culturais,
mantidas o total de horas anuais obrigatórias no currículo; 

- superar as desigualdades sociais e escolares que afetam as comunidades
rurais,  tendo  por  garantia  o  direito  à  educação,  por  meio  da  organização  e
efetivação  de  projetos  pedagógicos  que  contemplem  a  diversidade  nos  seus
aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, estéticos e de gênero.

Educação Escolar Indígena e Educação Escolar Quilombola

A  Educação  Escolar  Indígena  e  a  Educação  Escolar  Quilombola  são,
respectivamente, oferecidas em escolas inscritas em suas terras e culturas e para
essas populações estão assegurados direitos específicos na Constituição Federal,
que  lhes  permitem  valorizar  e  preservar  suas  culturas  e  reafirmar  o  seu
pertencimento étnico. 

As  Propostas  Pedagógicas  das  escolas  que  atendem estudantes  dessas
populações devem prever  a utilização de pedagogias condizentes com as suas
formas de produzir conhecimentos. Portanto, devem envolver a participação ativa
dessas populações nas decisões referente à organização e efetivação do currículo
escolar.

 As  escolas  indígenas  tem  ensino  intercultural  e  bilíngue,  com  vistas  à
afirmação e manutenção da diversidade étnica e linguística; devem assegurar a
participação da comunidade no seu modelo de edificação, organização e gestão; e
deverão  contar  com materiais  didáticos  produzidos  de  acordo  com o  contexto
cultural de cada povo, conforme normas e ordenamentos jurídicos próprios e as
Diretrizes Nacionais específicas.

A  Educação  Escolar  Quilombola  deve  observar  o  detalhamento  das
Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.
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Estudantes Estrangeiros

As escolas da Rede Municipal de Ensino deverão, com base na legislação
do  Sistema  Municipal  de  Ensino  que  trata  do  atendimento  de  estudantes
estrangeiros,  proceder  à  matrícula  destes  estudantes  somente  para  os  que se
encontram na etapa do Ensino Fundamental ou, que atendem aos critérios para
matrícula  na  modalidade  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  sem  qualquer
discriminação, observando, no que couber, as mesmas normas regimentais que
disciplinam a matrícula de estudantes brasileiros nas escolas. 

A escola  deverá  reclassificar  os  estudantes,  mediante  os  procedimentos
descritos  no Regimento Escolar.  A realização da  tradução das  avaliações para
reclassificação e o apoio no atendimento de estudantes estrangeiros que ainda
não  possuem  o  domínio  da  Língua  Portuguesa  são  responsabilidade  da
Mantenedora. 

Aos  estudantes,  jovens  e  adultos,  que  possuem a  conclusão  do  Ensino
Fundamental  e  que  buscam  a  escola  para  familiarização  com  a  Língua
Portuguesa, a escola não poderá efetivar a matrícula, visto não haver amparo legal
para  esse  atendimento.  Por  isso,  estes  estudantes  devem  ser  informados  da
existência  de  cursos  específicos  de  Língua  Portuguesa  para  estrangeiros  no
Município  e,  na  medida  do  possível,  serem encaminhados  para  as instituições
ofertantes.  Estas  considerações  de  ordem  legal,  acrescidas  à  necessidade  de
coibir qualquer tipo de discriminação entre estudantes brasileiros e estrangeiros,
assegura  o  direito  à  educação,  enquanto  direito  fundamental  previsto  na
Constituição Federal.

Estudantes em Situação de Itinerância

As  Diretrizes  para  o  atendimento  de  educação  escolar  de  crianças,
adolescentes  e  jovens  em  situação  de  itinerância,  exaradas  pelo  Parecer
CNE/CEB nº 14/2011 e Resolução 03/2012, consideram em situação de itinerância
as  crianças  e  adolescentes  pertencentes  a  diferentes  grupos  sociais  que,  por
motivos culturais,  políticos,  econômicos, de saúde, dentre outros,  se encontram
nessa condição. Podem ser considerados como vivendo em situação de itinerância
ciganos,  indígenas,  povos  nômades,  trabalhadores  itinerantes,  acampados,
artistas, demais trabalhadores em circos, parques de diversão e teatro mambembe
(grupos teatrais/circenses itinerantes que apresentam espetáculos popularescos
sem recursos tecnológicos), que se autorreconheçam como tal  ou sejam assim
declarados pelo seu responsável legal. A consequência dessa condição tem sido a
sujeição  à  descontinuidade  na  aprendizagem,  levando  ao  insucesso  e  ao
abandono escolares, impedindo-lhes a garantia do direito à educação.

O  fundamento  legal  para  estes  casos  se  dá  mediante  o  preceito
constitucional que define o acesso à educação como direito fundamental de toda
criança  e  adolescente.   Na  LDBEN,  temos  tanto  a  expressão  “domicílio  do
educando”  (art.  77,  §  1º),  quanto  “residência”  da  criança  (art.  4º,  inciso  X),
relativamente  a  oferta  de  vaga  pública  próxima  a  sua  residência.  Trata-se  de
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preceito legal que deve ser interpretado em acordo com as normas do Código Civil,
(parágrafo único do art.  72 e o art.  73),  que preceitua:  “Se a pessoa exercitar
profissão  em  lugares  diversos,  cada  um  deles  constituirá  domicílio  para  as
relações que lhe corresponderem” e “ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que
não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada”.  Isto significa que os
estudantes itinerantes encontram-se na situação domiciliar garantida por lei, além
da legislação educacional, a qual não estabelece   tempo mínimo de permanência
ou  de  residência  do  estudante  numa  determinada  localidade.  As  escolas  que
recebem  esses  estudantes  deverão  informar  a  sua  presença  aos  Conselhos
Tutelares,  os quais devem acompanhar a vida das crianças e adolescentes em
situação de itinerância no que se refere ao respeito, à proteção e à promoção dos
seus direitos sociais, sobretudo ao direito humano à educação.

Portanto,  nesses  casos,  enquanto  escola  democrática,  esta  deve
estabelecer diálogo com estes coletivos sociais, ouvi-los e decidir conjuntamente
estratégias para o melhor atendimento dos seus filhos, tendo em vista que o direito
a educação de estudantes em situação de itinerância deve ser garantido, de forma
a:

- assegurar ao estudante itinerante matrícula, com permanência e conclusão
de estudos (se for o caso), na Educação Básica, respeitando suas necessidades
particulares. Caso a família e/ou responsável pelo estudante não disponha, no ato
da matrícula, de histórico escolar da escola de origem ou do memorial e/ou Pare-
cer Descritivo, a criança, adolescente ou jovem deverá ser inserido no grupamento
correspondente aos seus pares de idade. Para tal, a escola deverá desenvolver
estratégias pedagógicas adequadas às suas necessidades de aprendizagem;

- proteger o estudante itinerante contra qualquer forma de discriminação que
coloque em risco a garantia dos seus direitos fundamentais;

- garantir documentação de matrícula e avaliação periódica mediante expedi-
ção imediata de memorial e/ou Parecer Descritivo das crianças, adolescentes e jo-
vens em situação de itinerância.

Educação Especial

A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva constitui  uma
modalidade de ensino que permeia todas as etapas e modalidades da educação
escolar, e realiza o Atendimento Educacional Especializado (AEE), por meio de um
conjunto de serviços, recursos e estratégias específicas que favoreçam o processo
de escolarização dos seus estudantes nas turmas comuns do ensino regular. 

O  atendimento  e  a  organização  do  currículo  para  os  estudantes
considerados  público-alvo  da  Educação  Especial  considerará  as  situações
singulares,  os  perfis,  as  características  biopsicossociais,  as  faixas  etárias  e  se
pautará em princípios éticos,  políticos,  estéticos e legais dos direitos humanos,
conforme dispõem as normas específicas do Sistema Municipal de Ensino.
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Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na etapa do Ensino
Fundamental, ofertada nas escolas da Rede Municipal de Ensino constitui-se em
oferta  de  educação  regular,  destinada  àqueles  que  não  tiveram  acesso  ou
continuidade de estudos no Ensino Fundamental  na idade própria,  por meio de
oportunidades  educacionais  adequadas  às  suas  características,  interesses,
condições de vida e de trabalho.

Para a organização da oferta e do currículo da EJA a escola deve observar
as Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes e as normas específicas do Sistema
Municipal de Ensino que tratam da EJA, atendendo aos princípios da flexibilização,
do processo de aprendizagem centrado nos estudantes e no reconhecimento de
que  a  construção  do  conhecimento  ocorre  de  maneira  diferenciada  em  cada
indivíduo, bem como as áreas do conhecimento definidas na legislação vigente,
visando  ao  domínio  das  habilidades  e  competências  estabelecidas  para  a
Modalidade. 

Aos jovens situados na faixa de 15 (quinze) aos 17 (dezessete) anos, com
defasagem idade/ano,  o  Sistema Municipal  de Ensino incentivará as escolas  a
oferecer oportunidades educacionais  apropriadas,  no período diurno e,  para os
estudantes trabalhadores diurno e/ou noturno, que considerem as características
desses  estudantes,  seus  interesses,  suas  potencialidades,  necessidades,
expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, tal
como prevê o artigo 37 da Lei nº 9.394/96. 

Visando clarificar  e  disciplinar  as  peculiaridades da oferta  da Modalidade
EJA na etapa do Ensino Fundamental e, considerando que tal oferta depende de
demanda anual de número de estudantes suficientes para o Poder Público dispor
de  toda  a  infraestrutura  necessária,  torna-se  imperiosa  à  organização  de
Regimento  Escolar  individualizado  dessa  Modalidade,  adotando  o  Regimento
Padrão  da  Mantenedora  na  implantação  da  oferta  e,  após,  podendo  a  escola
elaborar o Regimento Individualizado próprio.

Educação Integral em Escola de Tempo Integral

A proposta  educativa  da  educação  integral  em escola  de  tempo integral
poderá contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educação e
da aprendizagem escolar, principalmente quando voltada para o atendimento das
populações com alto risco e vulnerabilidade social. 

O tempo ampliado na escola, para, no mínimo, sete horas diárias, poderá
dirimir as desigualdades de acesso à educação, ao conhecimento e à cultura e
melhorar o convívio social. O currículo da escola de tempo integral é concebido
como um projeto educativo integrado, efetivado por meio de atividades como as de
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experimentação e pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias
da  comunicação  e  informação,  afirmação  da  cultura  dos  direitos  humanos,
preservação  do  meio  ambiente  e  uso  racional  dos  recursos  não  renováveis,
acompanhamento  e  apoio  pedagógico,  aprofundamento  da  aprendizagem,
promoção  da  saúde,  entre  outras,  articuladas  aos  componentes  curriculares  e
áreas  do  conhecimento,  bem  como  as  vivências  e  práticas  socioculturais,
desenvolvidas dentro do espaço escolar  ou fora dele,  em espaços distintos  da
cidade ou do território em que está situada a escola,  mediante a utilização de
equipamentos sociais e culturais aí existentes e o estabelecimento de parcerias
com  órgãos  ou  entidades  locais.  Ao  restituir  a  condição  de  ambiente  de
aprendizagem à comunidade e à cidade, a escola contribuirá para a construção de
redes sociais na perspectiva de uma cidade educadora.

A oferta  da  Educação  Integral  em  Escola  de  Tempo  Integral  na  Rede
Municipal  de  Ensino  de  Caxias  do  Sul  deve  atender  as  normas  específicas
vigentes, exaradas por este Conselho Municipal de Educação.

Planos de Estudo

Os Planos de Estudo expressam a organização, integração e dinamização
do  currículo  escolar  e  contemplam os  direitos  e  objetivos  de  aprendizagem  a
serem desenvolvidas com os estudantes, bem como a indicação da progressão
esperada em cada ano letivo, buscando articular saberes e experiências com os
conhecimentos  formais  sistematizados  que  fazem  parte  do  patrimônio  cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico. Estes são organizados por áreas de
conhecimento  (anos  iniciais  do  EF  ou  Ensino  Fundamental  I)  e,  por  áreas  de
conhecimento e os respectivos componentes curriculares que as constituem (anos
finais do EF ou Ensino Fundamental II).

Os Planos de Estudo são revisados periodicamente para a realização das
devidas adequações segundo a Proposta Pedagógica, as Diretrizes Curriculares
Nacionais  do  Ensino  Fundamental  e  a  Base  Nacional  Comum,  devendo  ser
aprovados pela Mantenedora para serem efetivados no ano letivo seguinte, com o
objetivo de comprometê-la pelo fornecimento dos meios – materiais e de pessoal –
para  levar  a  termo  a  promessa  de  serviço  à  comunidade,  implícita  ou
explicitamente contida nos mesmos.

Cada escola poderá ter múltiplos planos de estudo relativamente a cada
etapa  de  ensino  ou,  na  mesma  etapa  de  ensino  em  se  tratando  de  tempos
diferenciados, bem como para cada modalidade. 

Os Planos de Estudo servem de base para a elaboração do(s) Plano(s)
de Trabalho dos professores.

A mantenedora e as escolas buscarão adequadas condições de trabalho
aos professores e o provimento de insumos, de acordo com os padrões mínimos
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de qualidade referidos no inciso IX do art.  4º da Lei nº 9.394/96 e em normas
específicas  estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  com vistas  à
criação de um ambiente propício à aprendizagem, com base: 

- no trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos
professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos; 

- no atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada
um mediante abordagens apropriadas; 

- na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais
e culturais do entorno; 

- na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem
seja relevante e socialmente significativa; 

- no cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias. 

A escola,  por  meio  das  orientações  da  mantenedora,  deve  prever  as
condições  necessárias  aos  professores  para  que  possam  avançar  com  ações
pedagógicas  na  direção  de  um  trabalho  colaborativo,  capaz  de  superar  a
fragmentação dos componentes curriculares, a fim de desenvolver um currículo
integrado, o qual poderá ser organizado por meio de eixos articuladores, projetos
interdisciplinares com base em temas geradores formulados a partir de questões
da  comunidade  e  articulados  às  áreas  do  conhecimento  e  aos  componentes
curriculares,  propostas  ordenadas  em  torno  de  conceitos-chave  ou  conceitos
nucleares, que permitam trabalhar as questões cognitivas e as questões culturais
numa perspectiva transversal,  ou projetos de trabalho propostos pela escola ou
pela comunidade. 

Aos  professores  cabe  equilibrar  a  ênfase  no  reconhecimento  e
valorização da experiência do estudante e da cultura que contribui para construir
identidades afirmativas, bem como a necessidade de lhes fornecer instrumentos
mais  complexos  de  análise  da  realidade  que  possibilitem  o  acesso  a  níveis
universais de explicação dos fenômenos, propiciando-lhes os meios para transitar
entre a sua e outras realidades e culturas e participar de diferentes esferas da vida
social, econômica e política.

Planos de Trabalho dos Professores

Os professores, na organização e planejamento dos Planos de Trabalho,
necessitam considerar  que  os  estudantes  do  Ensino  Fundamental  regular  são
crianças e adolescentes de faixas etárias cujo desenvolvimento está marcado por
interesses  próprios,  relacionado  aos  aspectos  físicos,  emocionais,  sociais  e
cognitivos,  em constante  interação.  As  características  de  desenvolvimento  dos
estudantes estão muito relacionadas com seus modos próprios de vida e suas
múltiplas  experiências  culturais  e  sociais.  Por  isso,  pode-se  dizer  que  existem
múltiplas infâncias e adolescências.

Nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  a  criança  desenvolve  a
capacidade de representação, indispensável para a aprendizagem da leitura, dos
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conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca. O
desenvolvimento da linguagem permite a ela reconstruir  pela memória as suas
ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às
aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na
escola,  fortemente relacionada aos usos sociais da escrita nos seus ambientes
familiares, pode demandar tempos e esforços diferenciados entre os estudantes da
mesma  faixa  etária.  A  criança  nessa  fase  tem  maior  interação  nos  espaços
públicos, entre os quais se destaca a escola. Esse é um período em que se deve
intensificar  a  vivência  das normas sociais,  com ênfase no desenvolvimento de
habilidades que propiciem a convivência cidadã.

Nos  anos  finais  do  Ensino  Fundamental  os  estudantes  entram  na
puberdade e se tornam adolescentes. Eles passam por grandes transformações
biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Os adolescentes, nesse período da
vida,  modificam  as  relações  sociais  e  os  laços  afetivos,  intensificando  suas
relações com os pares de idade e as aprendizagens referentes à sexualidade e às
relações de gênero, acelerando o processo de ruptura com a infância na tentativa
de construir  valores próprios.  Ampliam-se as suas possibilidades intelectuais,  o
que resulta na capacidade de realização de raciocínios mais abstratos. Estes se
tornam crescentemente capazes de ver as coisas a partir do ponto de vista dos
outros,  superando,  dessa  maneira,  o  egocentrismo  próprio  da  infância.  Essa
capacidade  de  descentração  é  importante  na  construção  da  autonomia  e  na
aquisição de valores morais e éticos. Os professores, atentos a esse processo de
desenvolvimento, buscarão formas de trabalho pedagógico e de diálogo com os
estudantes, compatíveis com suas idades, lembrando sempre que esse processo
não  é  uniforme  e  nem contínuo.  Entre  os  adolescentes  de  muitas  escolas,  é
frequente observar forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da
mesma  idade,  o  que  é  evidenciado  pela  forma  de  se  vestir  e  também  pela
linguagem utilizada por eles. Isso requer dos professores maior disposição para
entender e dialogar com as formas próprias de expressão das culturas juvenis. 

É  necessário  também  considerar  que,  atualmente,  a  exposição  das
crianças e adolescentes à mídia e, em particular, à televisão durante várias horas
diárias  tem,  por  sua  vez,  contribuído  para  o  desenvolvimento  de  formas  de
expressão entre os estudantes que são mais atreladas ao universo das imagens, o
que  torna  mais  difícil  o  trabalho  com  a  linguagem  escrita,  de  caráter  mais
argumentativo, no qual se baseia a cultura da escola. Observa-se, no entanto, que
a linguagem mais universal que a maioria deles compartilha é a da música, ainda
que, geralmente, a partir de poucos gêneros musicais. Portanto, este é um dos
desafios que se coloca para a escola que é a de cumprir um papel importante de
inclusão digital dos estudantes, valendo-se desses recursos e, na medida de suas
possibilidades, submetê-los aos seus propósitos educativos. A multiplicação dos
meios de comunicação e informação nas sociedades de mercado em que vivemos
contribui fortemente para disseminar entre as crianças, os adolescentes, os jovens
e a população em geral o excessivo apelo ao consumo e uma visão de mundo
fragmentada, que induz à banalização dos acontecimentos e à indiferença quanto
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aos  problemas  humanos  e  sociais.  É  importante  que  a  escola  contribua  para
transformar os estudantes em consumidores críticos dos produtos oferecidos por
esses meios,  ao mesmo tempo em que se vale dos recursos midiáticos como
instrumentos  relevantes  no  processo  de  aprendizagem,  o  que  também  pode
favorecer o diálogo e a comunicação entre professores e estudantes.

Desafios  se  colocam,  cotidianamente,  para  os  professores  diante  do
aumento das informações na sociedade contemporânea e da mudança da sua
natureza. Mesmo quando experiente, o professor muitas vezes terá que se colocar
na situação de aprendiz e buscar junto com os estudantes as respostas para as
questões  suscitadas.  Para  tanto,  é  preciso  que  os  professores  disponham  de
formação  adequada  e  permanente,  dando  atenção  especial  para  o  uso  das
tecnologias da informação e comunicação e que seja assegurada a provisão de
recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para todos os estudantes
de modo a contribuir para a emancipação digital.

Também,  os  professores  precisam  estar  atentos  aos  aspectos  que
envolvem  as  crianças  e  os  adolescentes,  e  que  tem  relação  com  sua
aprendizagem, como: o abuso e à exploração sexual,  a violência doméstica,  a
formas de trabalho não condizentes com a idade, à falta de cuidados essenciais
com a saúde,  entre outros aspectos,  em relação aos quais a escola é,  muitas
vezes,  o  único  canal  de  contato  institucional  da  família.  Essas  questões
repercutem na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes, colocando os
professores diante de situações para as quais as práticas que eles conhecem não
surtem resultados.  O trabalho coletivo na escola poderá respaldá-los de algum
modo.  No  entanto,  ao  se  tratar  de  questões  que  extrapolam  o  âmbito  das
atividades escolares, cabe à escola manter-se articulada com o Conselho Tutelar,
com os serviços da Rede Socioassistencial  e com instituições de outras áreas
capazes  de  oferecer  cuidados  e  os  serviços  de  proteção  social  a  que  esses
estudantes têm direito. 

Temos  ainda,  a  violência  e  a  indisciplina  que  tem  dificultado  as
aprendizagens e o trabalho dos professores. Estes fatores podem ser reflexos não
só  da  violência  das  sociedades  contemporâneas,  mas  também  da  violência
simbólica da cultura da escola que necessita reconstruir valores e conhecimentos
tidos como universais, por meio, inclusive, da construção de normas sociais. Pode-
se superar, ainda, essas dificuldades por meio do diálogo com as culturas urbanas,
como uma das formas do enfrentamento do fracasso escolar e da rebeldia. 

Os comportamentos considerados inadequados para a convivência social
derivam,  também,  da  rápida  obsolescência  dos  conhecimentos  provocada pela
multiplicação das formas de comunicação e do fato de ter-se popularizado que a
escolarização não é mais garantia de ascensão e mobilidade social, como já foi em
períodos anteriores. Daí decorre que os professores, para assegurar a rotina de
trabalho,  condição  necessária  para  a  ação  pedagógica,  devem  empreender
esforço para manter o diálogo e a comunicação necessária para estabelecer um
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clima de aprendizagem. Diante dessa realidade, é necessário um trabalho entre as
instituições, as famílias e toda a sociedade no sentido de valorizar a escola e os
professores, bem como é necessária à articulação da escola com a família e os
estudantes no estabelecimento das normas de convivência na escola, construídas
com  a  participação  ativa  de  toda  a  comunidade  escolar,  conforme  prevê  a
legislação educacional vigente e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90). 

Assim, na organização dos planos de trabalho,  os professores devem
selecionar  os conteúdos pela  sua importância  e/ou relevância  para a  vida dos
estudantes e para a continuidade de sua trajetória escolar. Devem considerar a
pertinência do que é abordado em face da diversidade dos estudantes, buscando a
contextualização  dos  conteúdos  e  o  seu  tratamento  flexível,  ou  seja,  o
conhecimento  deve  ser  contextualizado,  permitindo  que  os  estudantes
estabeleçam relações com suas experiências. Na organização dos conteúdos, a
Coordenação Pedagógica da escola e os professores, devem buscar a superação
do  caráter  fragmentário  das  áreas  e  integrar  o  currículo  de  forma a  tornar  os
conhecimentos abordados mais  significativos para os estudantes e favorecer  a
participação ativa dos mesmos, por meio de suas habilidades, das experiências de
vida e dos interesses. 

Os estudantes dos segmentos populares, ao lutarem pelo direito à escola
e  à  educação,  aspiram apossar-se  dos  conhecimentos  que,  transcendendo  as
suas  próprias  experiências,  lhes  forneçam  instrumentos  mais  complexos  de
análise da realidade e permitam atingir níveis mais universais de explicação dos
fenômenos. São esses conhecimentos que os mecanismos internos de exclusão
na escola têm reservado somente às minorias, mas que é preciso assegurar a toda
a população, consolidando, assim, os princípios da escola democrática: acessível
a todos, diversa no tratamento e igualitária nos resultados.

Princípios Metodológicos

Os princípios metodológicos devem permitir  um diálogo permanente e
autêntico no processo de reconhecimento do mundo e dos sujeitos, pressupondo
um  constante  movimento  de  ação-reflexão-ação,  a  partir  da  realidade  do
estudante. Estes  devem  estar  relacionados  de  forma  clara,  permitindo  o
movimento  do  currículo  na  perspectiva  da  inter  e  da  transdisciplinaridade,
facilitando  a  significação  e  a  ressignificação  das  aprendizagens  e  a  educação
integral  dos  sujeitos.  A  opção  metodológica  da  escola  deve  favorecer  a
compreensão e articulação dos saberes e dos fenômenos, e o papel das áreas do
conhecimento na compreensão da totalidade do conhecimento.

A  proposta  metodológica  da  escola  deve  permitir  e  facilitar  a
concretização dos objetivos previstos para a etapa da escolarização e o caráter
diagnóstico e processual da avaliação, bem como avanços na prática pedagógica
dos professores. 
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Os  professores  levarão  em  conta  a  diversidade  sociocultural  dos
estudantes,  as  desigualdades  de  acesso  ao  consumo  de  bens  culturais  e  a
multiplicidade  de  interesses  e  necessidades  apresentadas  pelos  mesmos,
desenvolvendo  metodologias  e  estratégias  variadas  que  melhor  respondam às
diferenças de aprendizagem entre os estudantes e às suas demandas. 

Quanto à abordagem, é importante a presença do lúdico na vida escolar,
não se restringindo sua presença apenas à Arte e à Educação Física. Hoje se sabe
que no processo de aprendizagem a área cognitiva está inseparavelmente ligada à
afetiva e à emocional. Pode-se dizer que tanto o prazer como a fantasia e o desejo
estão imbricados em tudo o que fazemos. Os estudos sobre a vida diária, sobre o
homem  comum  e  suas  práticas,  desenvolvidos  em  vários  campos  do
conhecimento  e,  mais  recentemente,  pelos  estudos  culturais,  introduziram  no
currículo  escolar  a  preocupação  de  estabelecer  conexões  entre  a  realidade
cotidiana dos estudantes e os  conteúdos curriculares.  Portanto,  os professores
devem  propiciar  ao  estudante  condições  de  desenvolver  a  capacidade  de
aprender, conforme a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 32, mas com prazer e gosto,
tornando suas atividades desafiadoras, atraentes e divertidas. 

A criação de um ambiente propício à aprendizagem na escola terá como
base o trabalho compartilhado e o compromisso dos professores e dos demais
profissionais com a aprendizagem dos estudantes; o atendimento às necessidades
específicas  de  aprendizagem  de  cada  um  mediante  formas  de  abordagem
apropriadas; a utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais
e  culturais  do  entorno;  a  contextualização  dos  conteúdos,  proporcionando
aprendizagem relevante e socialmente significativa;  e o cultivo do diálogo e de
relações de parceria com as famílias.

Calendário Escolar e Carga Horária

O calendário escolar como uma das expressões da organização dos tempos
e espaços da escola possibilita a implementação da proposta pedagógica. 

O cumprimento pela escola dos mínimos legais no que diz respeito aos dias
letivos  e  carga  horária,  está  no  oferecimento  anual,  de  no  mínimo,  800 horas
relógio,  distribuídas,  por  um  mínimo,  de  200  dias  letivos,  excluído  o  tempo
reservado aos exames finais, quando previstos no calendário escolar. 

A hora-aula,  expressão usada para designar os períodos letivos em que se
divide o dia escolar, em geral, a partir do 6º ano, têm como regra, a duração de 50
minutos, no turno diurno e, 45 minutos, no noturno. De qualquer forma a escola
precisa ter cumprido, ao final de um ano letivo, um mínimo de 800 horas relógio.

A soma das horas-aula cumpridas ao longo do ano deve incluir o horário do
recreio  dos  estudantes,  considerando  que  durante  este  período  os  mesmos
permanecem no ambiente escolar, sob a orientação dos professores.
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Cabe  a  escola  administrar  a  distribuição  da  carga  horária  semanal,
observada a matriz curricular e Planos de Estudo aprovados pela Mantenedora. Ao
final do ano letivo, o que a escola precisa resguardar é o cumprimento de dias
letivos e da carga horária anual,  em cada turma de estudantes, que resulta da
soma das aulas dadas nas áreas do conhecimento ou respectivos componentes
curriculares independente do número de horas em cada área ou componente. A
escola deve cuidar para que, no cômputo de horas anual,  esteja assegurado o
cumprimento  de,  no  mínimo,  800  horas  ou  do  que  determina  a  sua  matriz
curricular, caso seja superior a esse número. 

Trajetória Escolar

O percurso escolar normal dos estudantes, sem barreiras,  nas etapas da
Educação Básica depende de articulação entre as três etapas: Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para a superação de algumas barreiras que
se  apresentam é  preciso  que  o  Ensino  Fundamental  passe  a  incorporar  tanto
algumas práticas que integram historicamente a Educação Infantil,  assim como
traga  para  o  seu  interior  preocupações  compartilhadas  por  grande  parte  dos
professores do Ensino Médio, como a necessidade de sistematizar conhecimentos,
de proporcionar oportunidades para a formação de conceitos e o desenvolvimento
do raciocínio abstrato, dentre outras. 

Na  passagem  da  Pré-Escola  para  o  Ensino  Fundamental  é  preciso
considerar os conhecimentos que a criança já adquiriu. Igualmente, o processo de
alfabetização e letramento, com o qual ela passa a estar mais sistematicamente
envolvida, não pode sofrer interrupção ao final do primeiro ano dessa nova etapa
da  escolaridade.  Assim como  há  crianças  que  depois  de  alguns  meses  estão
alfabetizadas,  outras  requerem  de  dois  a  três  anos  para  consolidar  suas
aprendizagens básicas, o que tem a ver, muito frequentemente, com seu convívio
em  ambientes  em  que  os  usos  sociais  da  leitura  e  escrita  são  intensos  ou
escassos, assim como com o próprio envolvimento da criança com esses usos
sociais  na família  e em outros  locais  fora da escola.  Ressalta-se que os anos
iniciais  do  Ensino  Fundamental  não  se  reduzem apenas  à  alfabetização  e  ao
letramento. Desde os seis anos de idade, todos os conteúdos que envolvem as
áreas  do  conhecimento  devem  também  ser  trabalhados.  São  eles  que,  ao
descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares,
lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais
significativo. 

Movimentos de renovação pedagógica têm-se esforçado por trabalhar com
concepções que buscam a integração das abordagens do currículo e uma relação
mais dialógica entre as vivências dos estudantes e o conhecimento sistematizado.
Os ciclos assim concebidos concorrem, com outros dispositivos da escola calcados
na sua gestão democrática, para superar a concepção de docência solitária do
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professor que se relaciona exclusivamente com a sua turma, substituindo-a pela
docência  solidária,  que  considera  o  conjunto  de  professores  de  um  ciclo
responsável pelos estudantes daquele ciclo, embora não eliminem o professor de
referência que mantém um contato mais prolongado com a turma. 

A proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino Fundamental
em um único  ciclo  exige  mudanças  no  currículo  para  melhor  trabalhar  com a
diversidade dos  estudantes  e  permitir  que eles  progridam na aprendizagem.  A
promoção dos estudantes deve vincular-se às suas aprendizagens; não se trata,
portanto, de promoção automática. Para  assegurar a aprendizagem, as escolas
deverão implementar estratégias pedagógicas para recuperar os estudantes que
apresentarem dificuldades no seu processo de aprendizagem, 

Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia,
fizerem opção pelo regime seriado anual,  é necessário considerar os três anos
iniciais do Ensino Fundamental, crianças de seis a oito anos de idade, como Bloco
da Alfabetização não passível  de  interrupção,  voltado para  ampliar  a  todos  os
estudantes  as  oportunidades  de  sistematização  e  aprofundamento  das
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 

a) a alfabetização e o letramento; 

b)  o  desenvolvimento  das  diversas  formas  de  expressão,  incluindo  o
aprendizado  da  Língua  Portuguesa,  a  Literatura,  a  Música  e  demais  artes,  a
Educação  Física,  assim  como  o  aprendizado  da  Matemática,  de  Ciências,  de
História e de Geografia; 

c)  a  continuidade  da  aprendizagem,  tendo  em conta  a  complexidade  do
processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino
Fundamental como um todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o
segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro.

Não menos necessária é uma integração maior entre os anos iniciais e os
anos  finais  do  Ensino  Fundamental.  Os  estudantes,  ao  mudarem do professor
generalista  (referência)  dos  anos  iniciais  para  os  professores  especialistas  dos
diferentes  componentes  curriculares,  costumam  sentir  as  mudanças  diante  do
grande número de docentes dos anos finais. As articulações no interior do Ensino
Fundamental, e deste com as etapas que o antecedem e o sucedem na Educação
Básica,  são,  pois,  elementos  fundamentais  para  o  bom  desempenho  dos
estudantes e a continuidade dos seus estudos.
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Estudos têm mostrado, há muito tempo, que a reprovação não é o melhor
caminho para assegurar que os estudantes aprendam. Ao contrário, a reprovação,
além de desconsiderar o que o estudante já aprendeu contribui para baixar a sua
autoestima, ou seja, a repetência, como se sabe, não gera qualidade. É preciso
enfatizar que o combate à repetência não pode significar descompromisso com o
ensino e a aprendizagem. 

Nesse sentido, o Sistema Municipal de Ensino, as escolas e os professores,
com  o  apoio  das  famílias  e  da  comunidade,  devem  envidar  esforços  para
assegurar  o  progresso  contínuo  dos  estudantes  no  que  se  refere  ao  seu
desenvolvimento pleno e à  aquisição  de  aprendizagens  significativas,  lançando
mão de todos os recursos disponíveis e criando renovadas oportunidades para
evitar  que  a  trajetória  escolar  discente  seja  retardada  ou  indevidamente
interrompida.  Devem,  portanto,  adotar  as  providências  necessárias  para  que  a
operacionalização  do  princípio  da  continuidade  não  seja  traduzida  como
“promoção automática” de estudantes e para que o combate à repetência não se
transforme em descompromisso com o ensino e a aprendizagem. A organização do
trabalho  pedagógico  deve  levar  em  conta  a  mobilidade  e  a  flexibilização  dos
tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de estudantes, as
diversas linguagens, a diversidade de materiais, os variados suportes literários, as
atividades que mobilizem o raciocínio, a consciência cidadã, a atitude investigativa,
as pesquisas e a articulação entre a escola, a comunidade e o território.

Avaliação

Os  processos  avaliativos  são  parte  integrante  do  currículo,  conforme  os
artigos 12, 13 e 24, da LDBEN, que de forma genérica prescrevem o zelo pela
aprendizagem dos estudantes, a necessidade de prover os meios e as estratégias
para a recuperação daqueles com menor rendimento e consideram a prevalência
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo
do período sobre os de eventuais provas finais. 

Os  aspectos  qualitativos,  em  correlação  com  os  aspectos  quantitativos,
devem ser observados tanto nas áreas do conhecimento quanto nas habilidades e
competências.  Na  verdade,  trata-se  de  verificar  não  só  "quanto"  o  estudante
aprendeu  (aspecto  quantitativo),  mas  "quão  bem"  ele  aprendeu  (aspecto
qualitativo).

A avaliação do estudante,  a  ser  realizada pelo  professor  e pela  escola,  é
redimensionadora  da  ação pedagógica  e  deve  assumir  um caráter  processual,
formativo  e  participativo,  ser  contínua,  cumulativa  e  diagnóstica.  A  avaliação
formativa e emancipatória, que ocorre durante todo o processo educacional, busca
diagnosticar  as  potencialidades  do  estudante  e  detectar  problemas  de
aprendizagem e de ensino.
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A  avaliação  da  aprendizagem  hoje  é  tida  com  o  sentido  de
acompanhamento  e  verificação  de  como  está  o  estudante  no  presente,  com
oportunidade  efetiva  de  vir  a  ser,  visto  que  o  diagnóstico  do  desempenho  do
mesmo traz ao professor uma visão clara de como este estudante está, quanto ao
alcance ou não dos objetivos e assim possa tomar as providências que se façam
necessárias, no sentido de imediatamente buscar o atendimento das necessidades
que  porventura  se  apresentem.  A  intervenção  imediata  no  sentido  de  sanar
dificuldades  que  alguns  estudantes  evidenciem  é  uma  garantia  para  o  seu
progresso nos estudos. 

A continuidade da avaliação é condição para que, a qualquer momento, o
professor possa verificar os avanços ou identificar as dificuldades. Somente assim
poderá o estudante ser conduzido a outros mecanismos de aprendizagem (estudos
de  progressão  ou  recuperação,  reforço,  atendimento  especializado,  etc)  que
possam efetivamente cumprir seu papel, qual seja, corrigir a tempo as falhas na
aprendizagem, de modo a evitar o fracasso escolar.  A avaliação contínua pode
assumir várias formas, tais como a observação e o registro das atividades dos
estudantes,  sobretudo  nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  trabalhos
individuais,  organizados  ou  não  em portfólios,  trabalhos  coletivos,  exercícios  e
provas, dentre outros. 

A cumulatividade, por sua vez, significa que a avaliação não deve levar em
conta,  apenas,  determinados  recortes  temporais  ou  temáticos,  mas  deve
acompanhar a aprendizagem do estudante como um todo coerente e significativo.

Para os professores a avaliação pode sinalizar problemas com os métodos, as
estratégias e as abordagens utilizadas. Diante de um grande número de problemas
na aprendizagem de determinado assunto, o professor deve ser levado a pensar
que houve falhas no processo de ensino que precisam ser reparadas. 

Para  os  estudantes  a  avaliação  proporciona  oportunidades  de  melhor  se
situarem  em  vista  de  seus  progressos  e  dificuldades,  e  aos  pais,  de  serem
informados  sobre  o  desenvolvimento  escolar  de  seus  filhos,  representando
também uma  devolutiva que a escola faz à comunidade que atende ao mesmo
tempo em que demonstra a qualidade do trabalho que desenvolve. Esse espaço
de  diálogo  com os  próprios  estudantes  e  suas  famílias,  sobre  o  processo  de
aprendizagem  e  o  rendimento  escolar  que  tem  consequência  importante  na
trajetória de estudos de cada um, precisa ser cultivado pelos educadores e é muito
importante na criação de um ambiente propício à aprendizagem. Além disso, a
transparência dos processos avaliativos assegura a possibilidade de discussão dos
referidos resultados por parte de pais e estudantes, inclusive junto a instâncias
superiores à escola, no sentido de preservar os direitos destes. 
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A avaliação está intimamente relacionada às concepções do coletivo e reflete
muito  dos  princípios  metodológicos  e  dos  recortes  feitos  no  currículo  a  ser
desenvolvido. Para tanto, o grupo deve ter clareza de suas responsabilidades com
a  comunidade,  bem  como  de  manter  a  unidade  de  trabalho  por  meio  do
alinhamento conceitual, procedimental e atitudinal. Na avaliação a mesma unidade
deve estar representada, tanto em propostas, quanto nos instrumentos e na forma
da expressão dos resultados. Independente da forma da expressão dos resultados
adotados  pela  escola, para  os  estudantes  que  não  atingiram  os  indicadores
mínimos definidos para o período, a mesma deverá valer-se, também, de síntese
avaliativa  destes  estudantes, para  apresentar  as  habilidades,  os  conceitos,  os
direitos e os objetivos de aprendizagem já consolidados, os que ainda precisam
ser  introduzidos,  aprofundados  e/ou  consolidados,  sempre  tendo  presente  os
indicadores e objetivos eleitos como prioritários para o ano/turma.

Na síntese avaliativa também são explicitados os principais objetivos a serem
trabalhados no trimestre seguinte, como forma de contribuir com o estudante, com
sua  família  e  para  fundamentar  o  plano  de  trabalho  do  período  subsequente,
objetivando a aprendizagem de cada um.

Neste  sentido,  vale  lembrar  que  um  currículo  flexibilizado  para  ter  êxito
precisa  igualmente  de  instrumentos  de  avaliação  flexibilizados,  atendendo  as
necessidades e o ritmo dos estudantes em suas singularidades, bem como para
manter a coerência entre os diferentes momentos planejados, os quais constam da
proposta de trabalho do professor.

Com isso, a avaliação não será apenas um mecanismo de classificação do
estudante, mas estará associada ao modo pelo qual a escola pensa e concretiza o
currículo e as metodologias e ao modo como o organiza, observando a flexibilidade
que a Lei estabelece, com vistas à progressão escolar com aprendizagem.

Também, os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela
escola  serão  articulados  às  avaliações  realizadas  em nível  nacional  ou  outras
criadas  com o  objetivo  de  subsidiar  os  sistemas  de  ensino  e  as  escolas  nos
esforços  de  melhoria  da  qualidade  da  educação  e  da  aprendizagem  dos
estudantes. A análise do rendimento dos estudantes com base nos indicadores
produzidos  por  essas  avaliações  deve  auxiliar  os  sistemas  de  ensino  e  a
comunidade  escolar  a  redimensionarem  as  práticas  educativas  com  vistas  ao
alcance de melhores resultados. 

Conselho de Classe

O  conselho  de  classe,  fórum  legítimo  de  discussão  das  dificuldades
encontradas no processo de ensino e aprendizagem e de gestão, visa a tomada de
decisões sobre o progresso dos estudantes e o estabelecimento de estratégias
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comuns para superá-las e, portanto, deve envolver   incondicionalmente, todos os
segmentos  escolares  possibilitando  que  sejam  ouvidos  e  suas  opiniões
consideradas. 

Estudos de Progressão

A progressão, concebida, segundo Dicionário da Língua Portuguesa, como
“progresso  ou  sucessão  ininterrupta  e  constante  dos  diversos  estágios  do
processo  de  escolaridade”,  é  o  resultado  normal  esperado  dos  estudantes  na
escola. Se a escola é para todos, ela organiza-se de forma a garantir que todos
realizem  as  aprendizagens  necessárias  para  prosseguirem  normalmente  na
escolaridade.  Portanto,  os  estudos  de  progressão  necessitam do  empenho  de
todos para assegurar o progresso contínuo ou a promoção dos estudantes no que
se  refere  ao  seu  desenvolvimento  pleno  e  à  aquisição  de  aprendizagens
significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e criando renovadas
oportunidades  para  evitar  que  a  trajetória  escolar  discente  seja  retardada  ou
indevidamente  interrompida.  Assim,  entende-se  por  Estudos  de  Progressão  a
oferta  de  estudos  ao  estudante  que  progrediu  apresentando  defasagem  de
aprendizagens previstas nos indicadores mínimos indispensáveis para sequência
da  trajetória  escolar,  necessitando,  por  isso,  de  mais  oportunidades  de
aprendizagens,  viabilizadas  por  meio  de  procedimentos  pedagógicos  –
intervenções,  tempos,  estratégias,  metodologias  -  que  lhe  permita  consolidar
habilidades, conceitos e indicadores de aprendizagem previstos para o ano/turma. 

Para tanto, é necessário que o coletivo de professores estabeleça um plano
de estudos de progressão das habilidades para os estudantes que apresentarem
necessidades  de  aprendizagem  e  baixo  rendimento.  O  plano  de  estudos  de
progressão  de  habilidades  deverá  estar  embasado  nas  aprendizagens
fundamentais estabelecidas para o ano, a partir dos planos de estudo e nas metas
estabelecidas, de modo a atender a Proposta Pedagógica da Escola e o Plano
Municipal de Educação.

O plano de estudos de progressão das habilidades será organizado no final
do  ano,  a  partir  das  avaliações  da  escola,  pelo  coletivo  de  professores  que
atendem o estudante que, apesar dos estudos de recuperação, ainda apresenta
necessidades  de  aprendizagem.  Neste  plano devem constar  o  diagnóstico  e  a
proposta com sugestões de estratégias de intervenção. Para tanto, devem estar
explicitadas  as  habilidades,  competências,  conceitos  e  conhecimentos  que  o
estudante ainda apresenta necessidades,  considerando o plano e as metas para o
ano.

A avaliação do 1º trimestre do ano subsequente, além de retratar a situação
do estudante no período, deverá mencionar quais avanços e necessidades ainda
deverão ser trabalhadas, considerando o plano de estudos de progressão. Caso o
estudante  já  tenha  consolidado  as  aprendizagens,  deve  ser  registrado  que  o
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mesmo  já  consolidou  as  aprendizagens  previstas  no  Plano  de  Estudos  de
Progressão (do ano anterior), sendo garantida sua sequência na escolaridade.

Para  os  estudantes  do  2º  ao  9º  ano  do  Ensino  Fundamental  são
proporcionados estudos de progressão semanal, sendo que para os estudantes
dos anos finais do Ensino Fundamental são proporcionados estudos de progressão
em, até, dois componentes curriculares, além da carga horária mínima anual. 

O professor responsável pela avaliação do final do ano letivo do estudante
aprovado  com  estudos  de  progressão  deve  elaborar  o  plano  de  trabalho
individualizado a ser efetivado no ano letivo seguinte.

Para  o  estudante  que,  mesmo  com todas  as  estratégias  e  intervenções
apontadas  no  Plano  de  estudos  de  Progressão  não  tenha  consolidadas  as
aprendizagens  fundamentais  para  a  continuidade  da  trajetória  escolar  estas
deverão ser apontadas no plano de estudos de recuperação do 2º semestre, visto
que estes são estudos oferecidos ao longo do ano letivo, ou seja, sempre que o
estudante apresentar necessidades de aprendizagem.

Estudos de Recuperação

Os estudos de recuperação têm como objetivo auxiliar o estudante a dirimir
as dúvidas e atender as necessidades surgidas no decorrer do processo de ensino
e de aprendizagem, durante todo o ano letivo. Se o fundamental é a superação das
lacunas de aprendizagem, verificadas por meio do acompanhamento do processo
de ensino e aprendizagem, poderá a escola ainda, oferecer ao estudante, no final
do ano letivo oportunidade de superação destas dificuldades. O tempo de duração
destes estudos varia de acordo com o ritmo de aprendizagem de cada estudante,
considerando  suas  diferenças  individuais  e  a  diversidade  das  causas
determinantes  de  situações  de  recuperação.  Da  totalidade  dos  estudos  de
recuperação devem decorrer os respectivos registros nos documentos escolares,
que  comprovam  o  compromisso  da  escola  com  o  processo  de  ensino  e
aprendizagem dos seus estudantes.

Frequência Escolar

A obrigatoriedade de frequência do estudante a um mínimo de 75% do total
de horas letivas se sustenta no reconhecimento de que sem regular a participação
nas atividades programadas pela escola,  em percentual  mínimo de quantidade,
não se pode esperar efetiva aprendizagem com qualidade. 

No  entanto,  sabe-se  que,  por  motivos  vários,  a  infrequência  pode  vir  a
acontecer.  Deve-se  assegurar  tempos  e  espaços  de  reposição  dos  conteúdos
curriculares ao longo do ano letivo aos estudantes com frequência insuficiente,
evitando, sempre que possível,  a retenção por faltas.  Nesse caso e usando da
flexibilidade  dada  pela  LDBEN,  devem  ser  oferecidas,  aos  estudantes  que
ultrapassarem o limite  de  25% de faltas  às  atividades  escolares  programadas,
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atividades complementares compensatórias no decorrer do ano letivo, que terão o
objetivo de oportunizar aprendizagens não realizadas pela infrequência. 

Classificação

Classificar significa posicionar o estudante em anos seriados anuais, ciclos
ou outras formas de organização compatíveis com sua idade, experiências, nível
de desempenho ou de conhecimento, segundo o processo de avaliação definido
pela escola em seu regimento escolar, excetuando-se, neste caso, o primeiro ano
do ensino fundamental.

Poderão ocorrer  situações em que o estudante chega à escola sem vida
escolar  pregressa.  Neste caso cabe classificá-lo para poder situá-lo no ano ou
etapa adequada. O controle da frequência passa a ser feito a partir da data da
efetiva matrícula do estudante.

A LDBEN aponta para a aplicação da classificação em três situações:

- a classificação de que trata a alínea “a” - “por promoção para alunos que
cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola” aplica-
se  aos  estudantes  que  cursaram  com  aproveitamento  considerado  suficiente,
mesmo que diferenciados entre as áreas do conhecimento, na fase anterior na
própria escola, sendo então classificados para a continuidade dos estudos na fase
posterior;

- a classificação citada na alínea “b” - “por transferência, para candidatos
procedentes de outras escolas” aplica-se nos casos em que o histórico escolar de
transferência  do estudante,  emitido pela  escola  de origem apresenta a  mesma
organização curricular  da  escola  de  destino,  porém o  regramento  regimental  é
diferenciado e, por isso apresenta a necessidade de posicioná-lo segundo o novo
regramento – o da escola de destino;

-  a  classificação  referida  na  alínea  “c”  -  “independentemente  de
escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de
desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou
etapa  adequada  conforme  regulamentação  do  respectivo  sistema  de  ensino"
aplica-se ao estudante que ao chegar à escola sem vida escolar pregressa, deve
ser submetido à avaliação para poder classificá-lo e situá-lo no ano, ciclo ou etapa
adequada, excetuando-se o primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Aceleração de Estudos

A aceleração de estudos constitui-se numa alternativa para a superação do
problema representado pelos estudantes que, devido à defasagem idade/ano se
desajustam por não terem conseguido se beneficiar da escolarização regular, bem
como, para estudantes que ingressam tardiamente no sistema regular de ensino.
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Assim,  a  turma  de  aceleração  de  estudos  terá  o  objetivo  de  possibilitar  aos
estudantes  com  defasagem  escolar  a  oportunidade  de  atingir  o  nível  de
adiantamento correspondente a sua idade num tempo menor do que o previsto na
organização curricular da escola, de acordo com o seu ritmo próprio e construção
do conhecimento. 

Na oferta de turmas de aceleração de estudos, é importante que a escola
consulte  previamente  a  Mantenedora  e  tenha  clareza  quanto  aos  objetivos,
critérios e condições adequadas às necessidades desta turma específica, de forma
a garantir-lhes as condições de acesso, permanência e sucesso escolar. 

Avanço Escolar

Avanço  escolar  é  a  forma  de  propiciar  ao  estudante  a  oportunidade  de
concluir,  em  menor  tempo,  ano,  ano/ciclo,  ciclos,  etapas  ou  outra  forma  de
organização  escolar,  considerando  seu  nível  de  desenvolvimento.  O  avanço
escolar  é,  portanto,  uma  estratégia  de  progresso  individual  e  contínuo  no
crescimento  de  cada  estudante.  Alguns  apresentam  aproveitamento  desejado,
antes que decorra certo tempo previsto. Isto acontece porque apresentam ritmo de
aprendizagens diferentes. 

A aplicação  do  avanço  escolar  se  dá  durante  o  processo  de  ensino  e
aprendizagem, mediante avaliação e observação do nível de desenvolvimento do
estudante, não sendo portanto, um procedimento pré-definido no ato da matrícula
com o objetivo de acomodar ou regularizar a vida escolar do educando.

Aproveitamento de Estudos e Adaptação Curricular

O aproveitamento  de  estudos  é  aplicado  nas  transferências  escolares.  A
escola  verifica  como  os  estudos  considerados  equivalentes  podem  vir  a  ser
aproveitados  e/ou  complementados,  bem como,  outros  aparentemente  diversos
possam vir a sê-lo, tendo em vista sua significação e importância no conjunto dos
componentes curriculares que compõem os planos de estudo da escola.

A adaptação curricular deve ser compreendida como recurso para que possa
ser  oferecido  ao  estudante  um  currículo  capaz  de  alcançar  os  objetivos  do
respectivo  nível  de  ensino,  sempre  na  perspectiva  do  “projeto  cultural”  que  a
escola tem em vista e presente na Proposta Pedagógica. Portanto, não devem ser
entendidos  como  o  caminho  para  resolver  um  problema  administrativo  de
documentação escolar, este têm a função de auxiliar na transição de um currículo
para outro.

Reclassificação

Segundo  a  LDBEN,  as  escolas  podem  promover  a  reclassificação  dos
estudantes,  inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos
situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais (Art.

35



23, § 1º).

O  conceito  de  reclassificação,  expresso  na  legislação  nacional  (LDBEN,
Resoluções e Pareceres da CNE/CEB) e referendado pelos atos normativos do
Conselho  Municipal  de  Educação,  refere-se  a  aplicação  de  um  procedimento
pedagógico, realizado mediante avaliação, com o objetivo de situar o estudante no
espaço-tempo  adequado  ao  seu  estágio  de  desenvolvimento,  as  suas
possibilidades de crescimento e a nova organização curricular, tendo em vista, a
diversidade  de  organização  curricular  apontada  pela  LDBEN,  que  criou  a
necessidade  de  adequar  o  currículo  cursado  pelos  estudantes,  no  caso  de
transferência dos mesmos. 

Portanto, a escola pode se valer da reclassificação para situar o estudante
que a ela chega, visando a integrá-lo no espaço-tempo adequado, observadas as
normas curriculares gerais da Base Nacional Comum. 

Segundo o Parecer CNE/CEB nº 20/2007, a palavra “inclusive” referida no
Art.  23  da  LDB  indica  que  podem  existir  casos  de  reclassificação  além  dos
decorrentes de transferências entre unidades escolares. De fato, alunos podem ser
reclassificados no interior  de uma mesma escola,  por  exemplo,  entre o ensino
regular e a modalidade da educação de jovens e adultos ou, no ensino regular,
como  resultado  de  turmas  de  aceleração  da  aprendizagem.  Assim,  a
reclassificação  pode  também  ser  aplicada  nos  casos  em  que  etapas  ou
modalidades de educação escolar cursadas na própria escola apresentam forma
diferenciada de organização curricular, ou ainda, quando a escola como um todo
opta por outra organização curricular, como por exemplo, escola organizada por
séries/anuais opta pela organização curricular em ciclos ou outra forma, havendo,
portanto,  a necessidade de reclassificação de todos os seus estudantes. Neste
caso, intui-se que a decisão de mudança de organização curricular da escola foi
por  decisão  consensual  com  toda  a  comunidade  escolar  e,  por  isso,  com  a
concordância  dos  estudantes  e  seus  responsáveis  para  a  mudança  da
organização curricular.

Isso significa dizer  que ao estudante,  após ter  sido avaliado e situado
adequadamente  no  seu  estágio  de  desenvolvimento,  na  nova  organização
curricular, seja no ano seriado anual, no ano ciclo, na totalidade etc, cabe oferecer
todas  as  possibilidades  necessárias  para  que  continue  construindo  suas
aprendizagens e obter sucesso na sua vida escolar. Assim, se a reclassificação do
estudante indicar a necessidade de recuperação de aprendizagem, deverá lhe ser
assegurada progressão na organização curricular em séries anuais (LDBEN, Art.
23,  III),  ou  um plano  de  apoio  especial.  Cabe  a  escola,  com a  mantenedora,
oferecer o apoio necessário para os estudantes que apresentarem defasagem no
nível  de  aprendizagem,  decorrente  da  reclassificação  e  da  consequente
progressão. 
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Documentos Escolares

A organização  e  arquivamento  da  documentação dos  estudantes,  devem
assegurar  a  preservação  dos  documentos,  a  facilidade  de  localização  e  de
tramitação  de  dados  ou  informações,  a  verificação  da  identidade  de  cada
estudante, o acesso facilitado aos resultados das avaliações e ao percentual da
sua frequência na escola. 

Assim, a emissão de certificados, de históricos escolares, de atestados, de
declarações  e  outros,  conforme  o  caso,  devem conter,  com clareza,  todas  as
especificações  atendendo  a  legislação  pertinente  e  as  orientações  da
mantenedora, bem como, registro em livro específico no caso dos certificados de
conclusão.

Gestão Escolar

A gestão  escolar  visa  organizar  o  funcionamento  da  escola.  A  gestão
democrática  exige  que  se  transforme  a  escola  em  espaço  permanente  de
experiências e práticas democráticas, por meio da participação coletiva, ou seja, com
a  participação  e  comprometimento  de  todos  os  segmentos  nas  decisões  e
encaminhamentos. 

O aprendizado da democracia deve permear todo o conjunto de relações
que  se  desenvolvem  no  seu  interior  e  nas  relações  com  a  comunidade.  A
democratização  da  gestão  educacional  centra-se  na  consolidação  do  papel
aglutinador do  Conselho Escolar  como órgão deliberativo e corresponsável pela
definição das ações escolares. 

Princípios de Convivência

No objetivo  de  formar  cidadãos  é  fundamental  que  a  escola  estabeleça
princípios de convivência, uma vez que cidadania pressupõe direitos e deveres.
Isso significa uma definição de papéis exercidos por todos os segmentos que a
compõem  o  que  será  possível  num  ambiente  de  constante  diálogo.  É  na
formulação,  explicitação  e  sustentação  coletiva  que  os  princípios  se  tornarão
legítimos. 

Os  princípios  que  decorrem  desta  construção  coletiva  devem  ser  vistos
como mais um dos elementos que possibilitam a intervenção de todos aqueles que
convivem na escola,  enquanto  elemento  aglutinador  de  pessoas  envolvidas  na
elaboração de conhecimentos e práticas que visem contemplar a realidade social
numa  perspectiva  de  transformação.  Os  princípios  necessitam  ser
sistematicamente  avaliados  e confrontados  com a  prática  e  seus  pressupostos
orientadores.
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Condições e Recursos das Escolas

A escola é uma das dimensões da vida social de todas as populações, sejam
urbanas,  do  campo,  indígenas,  quilombolas,  itinerantes,  entre  outras  e,  devem
atender  suas  peculiaridades,  com  um  padrão  mínimo  de  qualidade  social,
considerando os insumos mínimos, de acordo com o previsto no inciso IX do Art.
4º, da Lei nº 9.394/96 e em normas deste Conselho Municipal de Educação, com
vistas à criação de um ambiente propício ao ensino e a aprendizagem. 

Este  Conselho  entende  que  a  qualidade  do  ensino  é  diretamente
proporcional às condições gerais de recursos humanos e físicos disponíveis na
efetivação do ensino.  Para que as escolas possam realizar  com eficiência seu
propósito,  não  podem  prescindir  de  profissionais  devidamente  habilitados,  de
prédios  em  boas  condições,  equipamentos  e  materiais  próprios  suficientes  e
adequados. Essas condições devem ser efetivamente comprovadas na realidade
da escola. 

Relativamente  ao  número  de  estudantes  por  turma,  tema  amplamente
debatido pelos segmentos educacionais nas Conferências de Educação,  vemos
que o Art. 25 da LDBEN, e seu parágrafo único descrevem que:

 “é  objetivo  permanente  das  autoridades  responsáveis  alcançarem  relação
adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições
materiais do estabelecimento. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das
condições  disponíveis  e  das  características  regionais  e  locais,  estabelecer
parâmetro para atendimento do disposto neste artigo”.

 Nesse sentido, este Colegiado deliberou pela organização das turmas com
número máximo de estudantes em cada uma, diferenciando os anos iniciais dos
anos  finais  do Ensino  Fundamental,  bem como das  turmas multisseriadas que
deverão observar o número de adiantamentos atendidos por turma. Já as turmas
de crianças da Educação Infantil (Pré-Escola), deverão observar o agrupamento
da legislação própria do Sistema Municipal de Ensino.

         Regularização das Escolas que oferecem o Ensino Fundamental

A oferta legal de estudos oferecidos por uma escola está condicionada ao
Cadastramento e ao Credenciamento com a Autorização de Funcionamento de
etapas  e/ou  modalidade(s)  de  ensino  pretendido(s).  Assim,  a  escola  para  ser
considerada regularizada necessita  estar  com toda a  documentação atualizada
junto aos diversos Órgãos Públicos, incluindo o Sistema Municipal de Ensino. Para
tanto,  é  necessário  que  a  escola  possua:  O  Cadastro  e  o  Parecer  de
Credenciamento com a Autorização de Funcionamento,  emitidos pelo  Conselho
Municipal de Educação.

O Cadastro consiste na apresentação de documentos que comprovem a
instituição  da  mantenedora  da  escola;  da  indicação  de  pessoa  qualificada,
conforme a legislação vigente para coordenar uma Escola e, da comprovação de
prédio locado ou cedido para a instalação da Escola. 
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O Credenciamento da escola é parte integrante do processo de Autorização
para  o  Funcionamento  e  consiste  na  comprovação  de  todos  os  documentos
atualizados  junto  aos  Órgãos  Públicos,  da  existência  de  condições  de
infraestrutura física, de materiais e de equipamentos adequados para a oferta de
nível(is) e modalidades de ensino por ela indicado(s), estando assim habilitada a
oferecer esse(s)  nível(is),  depois de autorizado(s)  mediante Parecer específico
para  cada  escola,  expedido  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação.  O
Credenciamento de instituição de ensino e a Autorização de Funcionamento para a
oferta de determinada(s) etapa(s) e/ou modalidade(s) é  pelo prazo de 5 (cinco)
anos, a contar da data de publicação do ato, devendo a mantenedora protocolar a
solicitação  de  Recredenciamento  da(s)  instituição(ões)  de  ensino  por  ela
mantida(s) junto ao Conselho Municipal de Educação, até 180 (cento e oitenta)
dias antes da data limite.

Importante  destacar  que  a  Secretaria  Municipal  da  Educação,  como
Mantenedora  das  escolas  da  Rede Municipal  de  Ensino,  deve encaminhar,  ao
Conselho  Municipal  de  Educação,  pedido  de  Cadastro  de  novas  escolas,  com
antecedência  de,  no mínimo,  60 dias  antes do início  das atividades escolares,
excluídos os meses de janeiro e fevereiro. 

O processo para o Credenciamento e a Autorização de Funcionamento de
escola ou de implantação de anos finais do Ensino Fundamental ou de Turmas de
Educação Infantil deve ser encaminhado, ao Conselho Municipal de Educação, até
o dia 30 de novembro do ano anterior ao da oferta.

O  Credenciamento  e  a  Autorização  de  funcionamento  para  a  oferta  de
determinado(s) nível(is) e/ou modalidade(s) será pelo prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data de publicação do ato. Findo o prazo deve a mantenedora protocolar
a solicitação de Recredenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação.  O
processo  solicitando  o  Recredenciamento  de  Escola  Municipal  de  Ensino
Fundamental  deve  ser  encaminhado  instruído  com  ofício  solicitando  o
recredenciamento; comprovante de propriedade do(s) imóvel(eis) ou de direito de
uso; formulário de dados da escola e das condições de infraestrutura física, sendo
que as exigências mínimas relativas às condições de infraestrutura física de cada
etapa ou modalidade de ensino, são as estabelecidas nas respectivas normas.

A cessação ou desativação de Escolas ocorrerá em caráter definitivo nas
escolas  da  zona  urbana  e,  nas  escolas  do  campo,  poderá  ser  em  caráter
temporário,  por  período  máximo  de  cinco  anos.  Em  ambos  os  casos  a
mantenedora deve encaminhar, ao Conselho Municipal de Educação, solicitação
de emissão de ato próprio, até 30 dias após o encerramento das atividades. 

Titulação dos Professores 

O corpo docente das escolas, conforme os Artigos 62 e 67 da LDBEN, deve
ter formação de nível superior, admitida como formação mínima à obtida em nível
médio  na  modalidade  Normal  para  o  exercício  nos  anos  iniciais  do  ensino
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fundamental e na educação infantil, devendo haver aperfeiçoamento constante e
programas de formação continuada para os profissionais da educação em todos as
etapas e modalidades. 

Segundo o PNE e o PME, a União, o Estado e o Município, em regime de
colaboração,  executarão  a  política  nacional  de  formação  dos  profissionais  da
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996,  de forma a assegurar  que todos os professores da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso
de licenciatura na área de conhecimento em que atuam até o final da vigência dos
planos.

O empenho do Sistema Municipal de Ensino na implementação destas
Diretrizes

Diante do desafio de efetivar  as Diretrizes aqui  estabelecidas, os Órgãos
Normativo e Executivo do Sistema Municipal de Ensino, de forma compartilhada,
estarão empenhados em prover: os recursos necessários à ampliação dos tempos
e  espaços  dedicados  ao  trabalho  educativo  nas  escolas  e  a  distribuição  de
materiais didáticos e escolares adequados; a formação continuada dos professores
e demais  profissionais  das escolas,  em estreita  articulação com as instituições
responsáveis pela formação inicial; a coordenação do processo de implementação
das Propostas Pedagógicas e adequação dos respectivos Regimentos Escolares,
bem como na implementação do currículo por meio da adequação dos Planos de
Estudo; o acompanhamento e a avaliação das ações educativas nas escolas da
Rede Municipal de Ensino e o suprimento das necessidades detectadas.

Comissão do Ensino Fundamental e Modalidades:
Ana Margarida Gubert Zanrosso
André da Silveira
Elaine Bortolini
Elisane da Silva Quilante
Fabiane Berti Granzotto
Fernanda Magalhães Stalliviere
Jorge Luis Dutra
Lourdes Bender da Rosa Dias
Márcia Adriana de Carvalho

Maria Inês Chies Benech
Maria Nilza Duarte Barbosa
Sandra Mariz Negrini
Silvana Cechinato Cagol
Rosane de Fátima Carneiro
Tatiana Vergani
Thais Gomes Duarte
Vera Smaniotto

       Aprovado, por unanimidade, em sessão plenária do dia 08 de dezembro de
2015.

                                                                 Marcia Adriana de Carvalho,
                                Presidente do Conselho Municipal de Educação.
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