
 

 
12 de abril de 2019

“Dia D”
Referencial da Educação de Caxias 

do Sul

Dia da comunidade ir para escola



 

Objetivos do encontro:

- Discutir sobre o Referencial da Educação de Caxias do Sul, a fim 
de perceber a necessária e síncrona integração entre as 
diferentes esferas da comunidade escolar no avanço da 
educação.

- Participar de um momento de aprendizagem, desencadeado por 
uma situação problema, com a intenção de perceber os objetos 
de conhecimento que estão a serviço de sua resolução, de forma 
interdisciplinar. 



 

Participantes:

- Equipe diretiva;
- Coordenações; 
- Professores;



 

Quem somos?

“ Não somos pescadores domingueiros, esperando o 
peixe. Somos agricultores, esperando a colheita, porque a 

queremos muito, porque conhecemos as sementes, a 
terra, os ventos e a chuva, porque avaliamos as 

circunstâncias e porque trabalhamos seriamente.” 
Danilo Gandin



 

Dinâmica construtiva:

Não somos pescadores 
domingueiros, esperando o peixe. 

Somos agricultores, esperando a 
colheita

porque conhecemos as sementes, a 
terra, os ventos e a chuva,

porque a queremos muito



 

O Referencial da Educação de Caxias do Sul

Constituição  Federal 
(1988)

Estatuto da Criança  e 
Adolescente

(1990)

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação

(1996)

Referencial da Educação do Estado do Rio 
Grande do Sul

(2018)

Referencial da Educação 
de Caxias do Sul

(2019)

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
(2017)



 

A caminhada na construção do documento:



 

Problematizando a realidade

Fonte: https://www.ecodebate.com.br
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina

Não somos pescadores, somos agricultores!

https://www.ecodebate.com.br/


 

Qual papel assumimos na nossa comunidade?

https://www.youtube.com/watch?v=FfbSxW3wPUQ


 

Quem são os personagens do documentário?

Do lenhador

Do  observador

Do ambiente



 

Reflexão...

Partindo das questões que o documentário nos coloca e da percepção que temos de nossa 
comunidade, identificamos que há um consumo exagerado e, muitas vezes, irracional, de bens materiais 
que, na maior parte das vezes, não reflete o que, de fato, precisamos. Nesse contexto, vamos pensar 
juntos:

Qual o impacto do consumismo ao meio ambiente?

Podemos minimizar esse impacto?

 Como?



 

Continuando...

Esta é uma das formas de incentivar que nossos filhos/alunos pensem sobre problemas reais, nos 
mais diferentes espaços em que circulam, especialmente na Escola.

A Escola tem dois compromissos com a sociedade:

1º construir, junto a seus alunos, os conhecimentos necessários para fundamentar suas ações e

2º contribuir para que possam agir de forma responsável e sustentável ao longo de suas vidas.

Neste contexto, propomos o olhar sobre um dos aspectos presentes na formação escolar de nossas 
crianças, adolescentes, jovens e adultos.



 

O currículo vivo e em prática

Unidade Temática Objeto de conhecimento Habilidade

EF05AR27 ARTES INTEGRADAS
Dimensões: criação; Crítica; 
estesia; expressão; fruição 

Os desenhos e pinturas 
presentes nos muros do bairro e 
na cidade.

Reconhecer a cidade como espaço e território de preservação e 
cuidado.

EF05CI05 Matéria e Energia Consumo consciente
Reciclagem

Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e 
criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a 
reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou 
na vida cotidiana.

EF05GE11 Natureza, ambientes e 
qualidade de vida

Diferentes tipos de poluição Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no 
entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, 
destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções 
(inclusive tecnológicas) para esses problemas.

EF05HI09 Registros da história: 
linguagens e culturas

As tradições orais e a 
valorização da memória
O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 
transmissão de saberes, culturas 
e histórias

Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida 
cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes 
fontes, incluindo orais.

Base Nacional Comum Curricular



 

Ações possíveis a partir da discussão  
Ressignificando o consumo

Sugestão 1: Calça (vestuário)
- Reflexão sobre o consumo em 

função da moda ou do grupo 
social;

- Levantamento dos recursos 
naturais consumidos para a 
produção do peça do vestuário,

Possibilidades de ressignificação do 
item: 

- Customização;
- Realização de doações, dentre 

outras.

Sugestão 2: Dispositivo móvel (celular)
- Elencar as peças que compõem o 

dispositivo;
- Identificar o recurso natural e seus 

processos de produção.

Possibilidades de ressignificação do 
item:  

- Verificar as possibilidades de 
logística reversa e de consumo 
consciente, dentre outras.



 

O que podemos fazer?

- Logística reversa de lâmpadas, pilhas, etc,
- Não geração de resíduos na prática,
- Monitoramento quantitativo da geração de resíduos na escola/ comunidade.
- Campanha na comunidade: ação contínua de conscientização ambiental,
- Compostagem na horta da escola, 
- Registro fotográfico de ações ambientais (o antes e depois), 
- Pesquisa de empresas ambientalmente corretas, 
- Escola livre de polímeros (plástico).
- Construção de um muro verde (vegetação) na escola ( um novo olhar para 

os muros).

Fonte: http://ambientesst.com.br/10-ideias-sustentaveis/



 

Sintetizando o fazer de hoje

Reflexão sobre 
hábitos, atitudes e 

valores
Ruptura com 
linearidade

Participação ativa de 
pais, professores e 

sociedade

Cidadão 
participativo e 
responsável

Currículo vivoAlunos 
protagonistas 

habilidades competências



 

Agradecemos a participação de todas e todos!


