
ORIENTAÇÕES PLANOS DE ESTUDO E MATRIZ CURRICULAR 2019/2020

A matriz curricular deve ser organizada a partir das disposições dos artigos 26, 27 e 28 da
LDB. Deve ser construída em cada unidade escolar, de forma coletiva, tendo como base os
Planos  de  Estudo  (PE),  nos  quais  constam  as  áreas  do  conhecimento  e  componentes
curriculares com objetos de conhecimento, habilidades e competências, em consonância com
a  legislação  nacional  vigente  e  expressos  no  Documento  Orientador  Curricular  para  a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental de Caxias do Sul (DOCCX).

Os Planos de Estudo, em sua execução anual, devem ser analisados sistematicamente
pelo coletivo da escola para, em momento oportuno, realizar as adequações necessárias. Uma
vez  que,  até  o  presente  momento,  os  Planos  de Estudo  constituem-se  da  transcrição  do
Caderno 2 dos Referenciais da Educação da RME, de 2010, não haverá mais necessidade, a
partir da vigência 2020, de construção de documento próprio porque os PE estão contidos no
DOCCX.  A partir  deles,  devem  ser  construídos  os  Planos  de  Trabalho  trimestrais  pelos
Professores.

Os seguintes documentos devem ser entregues, em 2 vias, na Gerência Pedagógica,
2º andar da SMED, até o dia 04 de setembro de 2019:

-  Ofício  de  encaminhamento,  endereçado  à  Secretária  de  Educação,  solicitando
Aprovação da Matriz Curricular e dos Planos de Estudo (Modelo no Portal); e

- Matriz Curricular da Escola.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), as Turmas de Aceleração de Estudos (TAE) e a
EMEEF  Helen  Keller  possuem  Plano  de  Estudo  específico,  construído  pelo  coletivo  de
professores que atuam nesta modalidade/projeto, o que isenta, igualmente, da entrega física,
entretanto deve constar no Ofício se ofertada/o pela Escola.

Para a organização da Matriz  Curricular dos Anos Iniciais,  dos seis períodos de aulas
especializadas, é necessário ofertar, no mínimo, três diferentes, entre: Arte e Educação Física
(obrigatórias),  Tecnomídias e Hora do Conto. Tecnomídias deve ser ofertada para os Anos
Iniciais, no mínimo, para um dos anos. 

A Hora do Conto, como aula especializada, deve ser ministrada, obrigatoriamente, pelo
professor da biblioteca, devendo acordar isso em reunião de professores e fazer o registro  na
ata da escolha de turmas. Observar o máximo de 2/3 da carga horária em interação com os
estudantes.

A organização da matriz curricular das aulas especializadas deve ser prevista de forma
igual  para  todas  as  turmas  do  mesmo  ano,  independentemente  do  turno  em  que  são
atendidas; exemplo: 5º ano manhã e 5º ano tarde - mesma distribuição.

Para a EJA, a escola optará, dentre os componentes curriculares (Arte, Educação Física
ou Língua Estrangeira – Inglês), qual terá um período cedido para o Ensino Religioso.
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