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UM PERCURSO CONSTRUÍDO POR MUITAS MÃOS!  

“Se as crianças participarem ativamente na gestão e na tomada 
de decisões escolares, como o estabelecimento das regras a serem 
aplicadas nos recreios, a criança não se vai sentir escrava, mas um 
cidadão livre e soberano, que é o que deve procurar a escola 
democrática”.   

Francesco Tonucci  
  

A construção dos documentos que integram a realidade de nosso município e consolidam o 

compromisso de nossa gestão para com uma educação de qualidade são base para o respeito e valorização 

das diferentes realidades escolares. Nos dedicamos para a construção de um documento legítimo, permeado 

por sentidos e, entendido como aporte para a construção dos cotidianos nas escolas. Quando pensamos nos 

cotidianos ilustramos a participação efetiva e afetiva de seus sujeitos e dos contextos que com eles se fazem 

nas experiências de ensino e de aprendizagem. 

A nossa dedicação para a elaboração do Documento de Referencia Curricular da rede municipal de 

Lucas do Rio Verde/MT esteve alicerçada no trabalho colaborativo entre as frentes que compõem o Sistema 

Municipal de Ensino e docentes das diversas áreas do conhecimento das unidades escolares.  Podemos, com 

toda certeza, olhar para esta materialização com pertencimento, orgulho, respeito e gratidão.  

Cada tema contemplado neste documento reflete nossas concepções de criança, de escola, família, 

aprendizagem, educação e sociedade que culminam os esforços, desejos e sonhos que estas produções se 

efetivem respeitando e prezando pela história de cada partícipe, pelas ilustrações culturais, sociais e 

educacionais de nosso município e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido por cada profissional que 

integra nossa rede. 

.    

Assumimos diversos desafios!  

Vivenciamos muitas situações!  

Aprendemos sempre!  
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Nos tornamos melhores do que éramos e com isso aperfeiçoamos nosso olhar e nosso fazer e, 

construímos com muitas mãos esta produção que é histórica, porque valorizamos todas as experiências, as 

diferentes competências e vozes que conosco estiveram nesta trajetória e, aqui celebramos uma construção 

digna do fazer pedagógico com excelência.  

Agora, desejamos que este documento seja recebido nas escolas como uma produção coletiva, 

cooperativa e solidária em defesa dos direitos de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças e 

adolescentes e como cenário de autoria e autonomia dos educadores. Aos parceiros desta caminhada, o 

nosso abraço fraterno e os votos de que multipliquem este material que tem as marcas de sua 

profissionalidade e humanidade que se faz muito importantes para a educação de Lucas do Rio Verde. Aos 

que tomarão ciência a partir daqui nossos votos para que apliquem, os fundamentos e as tematizações de 

modo coerente e respeitoso, como aliança para uma educação de qualidade para todos. Por fim ... seguimos 

acreditando e defendendo na escola e na vida, uma política de igualdade, equidade, inclusão e de qualidade 

educacional em nossa rede para todos!  

Muito obrigada!  

  

Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano  
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PREFÁCIO 

Como fazer, como começar, como chegar, como terminar, como continuar? 

(Edith Derdyk, 2012, p. 79) 
 

Como narrar o viver, o aprender, o ensinar e o conhecer com vontade de potência? Como percorrer 

linhas de enunciação que intensificam vozes, mãos, olhares, territórios, singularidades e linguagens? As 

inumeráveis possibilidades, traduções, interpretações, apropriações, transmissões e constantes 

ressignificações a respeito do processo educacional fazem com que a existência e a ramificação de uma 

multiplicidade de fios de conhecimentos e experimentações se sustentem para além de sua circunscrição 

histórica, para além de sua configuração no campo das relações, das trocas e dos processos de 

aprendizagem. 

O presente documento dinamiza processos de percepção onde a Educação se atualiza como 

acontecimento do mundo. Educação que se modula por meio de Pedagogias que se enlaçam nos efeitos da 

vida, do conhecimento vivido, sentido, experimentado e significado. Nesta acepção, por mais que se 

desmembrem visceralmente as camadas e as etapas correspondentes ao processo educacional, atribuindo-

lhes categorias, funções, significados, analogias, não temos como mensurar como se reverberam as linhas 

simbólicas que desencadeiam e conectam todos os pontos numa corrente sucessiva de invenção do 

aprender, do conhecer, do ser. 

Sentir, Viver, Experimentar. Talvez sejam estas palavras que sobrevoam as vozes, territórios, olhares 

e conhecimentos das singularidades que juntas teceram/tecem a composição pedagógica que nesta 

produção se apresenta. Cada campo do conhecimento exige uma conexão singular e múltipla, pois exibe 

uma diversidade de linhas para potencialização dos modos de fazer-significação da linguagem. A 

especificidade de cada conhecimento intenciona seus recursos, elementos, artefatos, dispositivos, 

prospecções, estratégias, metodologias e experiências, que possibilitam a invenção de gestos de atuação 

que possam emergir das interlocuções, dos encontros, das rupturas e das criações. 

Desengatando os conhecimentos, as coisas e os efeitos das relações que habitam o mundo, o ato 

educacional evidencia uma multiplicidade de formas, possíveis que inexoravelmente ocupam 
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significativamente um lugar no espaço da vida, por meio de frações simbólicas incontáveis no tempo e 

espaço dos cotidianos. 

Escrever o que se vive é coisa de pouca ou nenhuma graça. O desafio está em 
viver o que se escreve. 

(Eduardo Galeano, 1984, p. 48). 

 

Com o mesmo olhar de Galeano, a perspectiva nesta produção mobiliza-se por contingências 

imanentes que buscam potencializar palavras, linguagens e escritas que possam ser experimentadas 

nas/pelas extensões e ramificações do mundo. Buscamos costurar possibilidades pedagógicas em defesa 

da composição de uma práxis do afeto. Práxis da sutileza, como um canal-passagem para significação das 

aprendizagens. Tratemos, pois, de visualizar a interioridade das singularidades como um dentro não 

disjuntado do fora que a constitui, como produções de forças que são/estão imanentes no/pelo mundo 

desde suas engrenagens e efeitos. 

Tudo parece concorrer para elucidação de um fazer-educação, de um fazer-pedagogia enquanto 

espaços e tempos em aberto. Espaços estes que se movimentam entre o que existe em potencial vagando 

e pulsando em algum lugar de nossas singularidades – vontade, desejo, necessidade, potência – e o embate 

real com as materialidades dos campos de saber e suas circunstâncias efêmeras, almejando perenidade, 

porosidade. Enfim, linhas e fios de conexão que costuram conhecimentos, vidas, territórios e 

subjetividades. 

Percebemos assim, que é do choque de forças entre o que ainda está por vir e o que já está 

concretizado no mundo que os ecos pedagógicos se reverberam, tentando prolongar a emissão de uma voz 

que venha a enunciar encontros, sensações, sabores, possibilidades, aprendizagens, como uma linha de 

horizonte que se atualiza de modo extensivo entre nós. 

A vozes e olhares desta composição, escrevem/escreveram sobre modos possíveis de  

percepção da natureza da vida, do mundo, das relações, das geografias, dos vínculos e das  

singularidades que habitam o entrelaçamento de campos que circunscrevem a educação. 
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Está escrita modula um convite frente a um tempo de reconstituição de uma memória que emerge 

desde acontecimentos da experiência. E a memória, como sabemos, estancia-se como lugar limiar de um 

imaginário a ser vivido, sentido, inventado, significado entre as ramificações possíveis do mundo. 

Então, é hora de aventurar-se! Peguemos nossas bagagens, respiremos fundo e partamos. Partir para 

descobrir a potencialidade performativa dos conhecimentos que se instauram entre relações de vida e de 

mundo. Partir para conhecer com desejo e com vontade. Partir para ensinar. Partir para aprender. Partir 

para explorar e investigar. Partir para ser. Partir para viver! 

 

 

Ana Paula Parise Malavolta 

 

Doutora em Educação (PPGE/UFSM) 

Mestra em Artes Visuais (PPGART/ UFSM) 

Graduada em Psicologia (URI) 

Assessora Pedagógica e Formadora Nacional do Programa “A União Faz a Vida” (PUFV) 

Sócia-Fundadora da Empresa Aura Assessoria Educacional e Institucional 

 

Santiago, 12 de novembro de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Página | 15  
 

 

Sumário 
APRESENTAÇÃO...................................................................................17 

INTRODUÇÃO......................................................................................24 

1. O CURRÍCULO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................27 

1.1. A Educação em Lucas do Rio Verde.................................................................................................29 

1.2. Princípios Direcionadores.....................................................................................................................33 

1.3 O Aluno como Sujeito da Ação Educativa......................................................................................39 

1.4 O Currículo na Transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental............................41 

2. OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO DIDÁTICA...............................44 

2.1. A Prática do Planejamento – dos Sentidos aos seus Princípios................................................46 

2.1.1. Modalidades de Organização do Trabalho Pedagógico........................................................................48 

2.1.2. Atividade Permanente....................................................................................................................................48 

2.1.3. Sequência Didática...........................................................................................................................................49 

2.1.4. Projetos.................................................................................................................................................................51 

2.1.5. Atividades de Sistematização........................................................................................................................52 

2.2. Ensino por Investigação......................................................................................................................52 

2.3. Avaliação: Concepção, Procedimento e Instrumento................................................................53 

2.4. Monitoramentos da Aprendizagem e da Gestão Escolar no Ensino Fundamenta...........57 

3.  DIVERSIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA..................................................60 

3.1. A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na Educação Básica............60 

3.2. Gênero e Diversidade..........................................................................................................................67 

3.3. Relações Étnico-Raciais no Currículo da Educação Básica.......................................................71 

3.4. Educação Ambiental no Currículo da Educação Básica...........................................................74 

3.5. Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental............................................................78 

3.5.1. Processo Histórico da Educação em Tempo Integral na Rede Municipal de Lucas do Rio 
Verde...............................................................................................................................................................................80 

3.5.2. Concepção da Educação em Tempo Integral...........................................................................................82 

3.5.3. A Estrutura da Escola em Tempo Integral – ETI.......................................................................................85 

3.5.4. Salas Temáticas – Um Desafio Possível.......................................................................................................87 

4. A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA...............................................................................................87 

4.4. Contextos da Formação......................................................................................................................87 



 

Página | 16  
 

4.4.1. Panorama Nacional.........................................................................................................................................87 

4.4.1.1. A Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica.......................................................96 

4.4.2. Panorama da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde....................................................108 

REFERÊNCIAS.....................................................................................122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 17  
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Aprovada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Secretaria Municipal de Educação de Lucas 

do Rio Verde, assumiu o protagonismo e liderou o processo de reelaboração do seu Documento Curricular, 

em parceria com o Estado de Mato Grosso, tendo como referência o conjunto de aprendizagens essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica e que estão previstas na BNCC.  

Após decidir os referenciais teóricos e a metodologia de participação dos grupos de trabalho, 

orientou-se os estudos e as sistematizações que resultaram no Documento Curricular de Lucas do Rio 

Verde, que não pretende ser definitivo, mas à medida que for implementado, será revisado e atualizado 

sempre que necessário, considerando os avanços de aprendizagens dos alunos e as necessidades 

pedagógicas das escolas e as peculiaridades de cada contexto. 

O documento embasou-se nas formulações curriculares anteriores, utilizadas no município,  e nas 

proposições indicadas na BNCC considerando o repertório local, as caracterizações do contexto municipal 

e os saberes que revelam a identidade do território mato-grossense, suas representações culturais, sociais 

e econômicas, articulando os conteúdos universais e locais como compositivo para pensar a formação de 

um sujeito integral. 

O principal objetivo deste trabalho de reelaboração curricular, construído de forma  coletiva, 

cooperativa e democrática se constitui em garantir os aportes e as concepções acerca da dinâmica escolar, 

de suas singularidades nos territórios escolares, norteando  as políticas públicas municipais no que se 

refere a formação continuada dos educadores, a aquisição de material didático, a definição dos 

parâmetros de monitoramento e de avaliação, a revisão e reorganização dos currículos e dos Projetos 

Político Pedagógicos das Instituições que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental e na elaboração 

dos planos de ensino dos professores.  

Desta forma, estará assegurado o cumprimento da missão, visão e valores institucionais da 

Secretaria Municipal de Educação e a apropriação dos sentidos do ensinar e do aprender por meio das 

concepções que caracterizam a educação da nossa rede como uma composição social, cultural, história e 

pedagógica de cunho humanizado.  
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Carta Do Prefeito 

 

 

Todo trabalho nasce de um sonho que, para dar certo, precisa ter como base um planejamento de 

ações. Como gestor público tenho muitos sonhos e ideais e o propósito de tornar Lucas do Rio Verde a cidade 

do conhecimento. Na mesma proporção, queremos consolidar nossa cidade como a Capital da Infância e 

muito temos realizado para consolidar este propósito, que corresponde tanto as necessidades quanto as 

potencialidades de nosso município, principalmente porque temos profissionais competentes e 

comprometidos com a formação integral das crianças. 

Lucas é um município pujante, empreendedor, que cresce cotidianamente e nos desafia na busca de 

alternativas para a melhoria dos serviços públicos e a garantia da inclusão de todos os cidadãos, dando-lhes 

voz e vez.  

Assim queremos nosso município: “Um lugar para TODOS!”  

E para que este lugar, de fato, se materialize em todas as dimensões, o caminho que apostamos e 

defendemos é o da EDUCAÇÃO. Por isso, esta proposta, que tem as marcas dos educadores e da comunidade, 

tem o nosso respeito e, o nosso compromisso, de torná-la efetiva como política das ações municipais. 

Com respeito as autorias e com sentimento de gratidão pela dedicação de todos, seguimos juntos, 

construindo uma realidade mais justa, solidária e comprometida com o desenvolvimento de nossa terra e 

de nossa gente. 

 

Flori Luiz Binotti 
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Carta Da Secretária De Educação 

 

Por nossos meninos e meninas! 

Por nossos educadores! 

Por nossa Lucas do Rio Verde e toda a sua gente! 

 

O tempo que levamos dizendo que para haver alegria na 

escola é preciso primeiro mudar radicalmente o mundo é 

o tempo que perdemos para começar a inventar e a viver 

a alegria.  

Paulo Freire (1993, p. 10) 

Com estes enunciados construímos os sentidos dos fazeres da gestão educacional neste tempo em 

que trilhamos juntos caminhos democráticos, participativos, repletos do compromisso ético para com a 

formação de todos. 

Quando destacamos “nossos meninos e meninas”, reconhecemos nos universos educativos os 

sentidos do fazer pedagógico e com ele a arte de cuidar e de educar, em todas as fases, ciclos formativos, 

tempos escolares, contextos e singularidades. Arte esta, acompanhada e impulsionada pelo conhecer! 

Conhecer como aquisição, mobilização, ação, pertencimento e comprometimento. Conhecer como 

movimento! Conhecer como reflexo de vida! 

Conhecer como direito e, com ele, todos os que legitimam o compromisso com uma sociedade do 

conhecimento e, com a formação e emancipação de todos os profissionais. Para o ato de conhecer, como 

compositivo profissional, investimos e apostamos no caminho mais dinâmico: o da formação! 

A formação dos educadores foi, o tempo todo, proporcionada com o intuito de valorizar os 

profissionais da rede e de potencializar experiências significativas, pautadas nos princípios que suscitam a 

educação integral. Estes princípios suscitaram a construção de uma nova realidade para nossas instituições, 

começando por assegurar a construção de políticas educacionais tematizadas, dialogadas e concebidas 

como produção coletiva de todos os atores que integram a rede. 

Hoje, ao publicarmos este documento, enlaçamos os olhares e as concepções dos educadores 

emergindo a escuta, o olhar e o fortalecimento de uma construção de representatividade social e cultural, 
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e, neste sentido, as vozes ilustradas em cada texto, comunicam a integração e a inteireza de cada 

educador(a). 

Desejamos que este documento, represente o caminho produzido e impulsione ainda mais a 

transformação dos cotidianos nas instituições, concebendo para isso, todos os atores, como sujeitos 

competentes. Dedicamos cada composição deste registro para nossas realidades, de modo que em cada 

amanhã, o documento de referência represente, visão, valores, compromissos e subsídio teórico 

metodológico e principalmente, que se constitua a defesa de todos, pois como já dizia Freire “A humildade 

exprime uma das raras certezas de que estou certo: a de que ninguém é superior a ninguém.” 

 

Agradecemos todos os envolvidos! 

Agradecemos todas as vozes que aqui compareceram! 

Agradecemos os diálogos e conexões!!! 

 

Com esta construção materializada, apostamos na continuidade e na defesa de uma educação de 

qualidade, independentemente de onde estivermos. 

 

À luz das trilhas percorridas e, com olhar para o coletivo: VAMOS EM FRENTE! 

 

Cleusa Terezinha Marchezan De Marco 

Secretária Municipal de Educação 
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Saber Viver 

Não sei… 

se a vida é curta 

ou longa demais para nós. 

Mas sei que nada do que vivemos 

tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

colo que acolhe, 

braço que envolve, 

palavra que conforta, 

silêncio que respeita, 

alegria que contagia, 

lágrima que corre, 

olhar que sacia, 

amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo: 

é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela 

não seja nem curta, 

nem longa demais, 

mas que seja intensa, 

verdadeira e pura… 

enquanto durar. 
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COMPOSIÇÕES DESTE TEMPO... CONSTRUÇÕES PARA ESTE LUGAR! 
 

Compomos as construções deste documento a partir da compreensão de que a Secretaria Municipal 

de Educação possui uma identificação que reflete na constituição dos sentidos para o trabalho 

pedagógico. Este, inicia na edificação da missão, da visão e dos valores que constituem as produções 

mediadas pela ação dos sujeitos participes da educação deste lugar. 

 

Missão 

Garantir educação de excelência, visando o pleno desenvolvimento e valorização humana para o exercício 

da cidadania, de forma democrática e sustentável. 

 

Visão 

Ser excelência em educação 

 

Valores 

DEMOCRACIA – Oportunizar a participação da sociedade na construção e acompanhamento das políticas 

educacionais. 

ÉTICA - Cumprir a missão institucional atuando com lealdade, honestidade, moralidade, probidade e 

compromisso. 

TRANSPARÊNCIA – Dar publicidade aos atos e ações da política de gestão educacional. 

EQUIDADE – Assegurar às pessoas igualdade de oportunidades, respeitando a singularidade e diversidade; 

COOPERAÇÃO – Garantir que as ações coletivas estejam acima de interesses individuais. 

 

Ademais, o presente documento com as Concepções da Educação Básica, deve ser utilizado nas 

unidades escolares, pelas equipes da Secretaria Municipal de Educação e de Formação Continuada, para 

orientação durante a elaboração de planejamentos, projetos pedagógicos e demais documentos que 

integram o universo educacional.  
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... porque tudo o que construímos é produzido 

com muita responsabilidade e amor. Do nosso 

jeito transformamos nosso município e a nossa 

educação. 

Silvana Geller 

 

Dias de trabalho...dias de diálogo...dias de 

produção...de sistematização. 

Dias de encontro com quem acredita neste 

lugar! 

Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 

 

Foram muitas formações...e cada uma marcando 

a escola como o lugar onde as pessoas constroem 

suas experiencias e onde se tornam melhores. 

Ione de Fatima de Souza da Silva 

 

Nossas concepções formam um 

conjunto de saberes e de dizeres sobre 

nossas praticas...sobre o que 

acreditamos, produzimos e confiamos. 

Por isso, elas são tão importantes para 

a vida cotidiana em nossas escolas. 

Cleusa Terezinha Marchezan 

De Marco 

 

O que temos aqui é uma construção nossa! Uma 

produção respeitosa!!!! Um caminho percorrido 

coletivamente. 

Andrelina Ferreira Soares Scavazini 

 

Dedicamos nesta construção não só o nosso 

tempo...mas a nossa história...o nosso trabalho e 

os nossos sonhos! 

Neide Faixo dos Santos 

 

Uma edificação aberta...plural e permeada por muita 

sensibilidade e compromisso para com a 

transformação de nossa educação. 

Deolinda Maria Marques Pereira 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito face ao mundo. Requer sua 
ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica 
em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato 
mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se 
assim, percebe o "como" de seu conhecer e os condicionamentos a que está 
submetido seu ato. (Freire, 1983. p.27) 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao longo do processo histórico que levou à aprovação 

do parecer, referente à mesma, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) no dia 15 de dezembro de 2017, 

e posterior publicação da Resolução CNE/CP Nº 02 de 22 de dezembro de 2017, que orienta a escrita dos 

documentos curriculares, passou por várias etapas desde o ano de 2015. Sua construção enquanto  

processo histórico envolveu educadores de todo o território nacional, que participaram com contribuições 

nos diferentes componentes curriculares, mediante as consultas públicas e seminários regionais realizados 

pela União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME) e Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED), com vistas a instituir o documento norteador do currículo e o fazer pedagógico no país. 

Com a aprovação da BNCC os diferentes sistemas de ensino, no âmbito estadual e municipal, 

dispararam a mobilização de ações e uma delas foi a constituição de um movimento para a implementação 

do currículo nacional, de forma a adequar as propostas curriculares já existentes, ou na ausência destas, 

implantar o currículo considerando as especificidades de cada contexto.  

Considerando o supracitado, em 2018, o Estado de Mato Grosso instituiu o Documento Curricular 

do Território Mato-grossense, abrindo consulta pública para todos os professores do território estadual, 

que contou com a participação dos professores de Lucas do Rio Verde, que contribuíram ativamente 

durante a consulta pública.  

Paralelamente a esse movimento, no corrente ano, os profissionais da rede municipal de ensino, 

que atuam no ensino fundamental, já se encontravam em processo de estudo da BNCC na formação 

continuada das diferentes áreas, com a análise do estabelecido nos diferentes componentes curriculares, 

bem como a verificação das competências e habilidades já contempladas na proposta curricular da rede 

municipal de ensino. 

Considerando o acima exposto, houve a necessidade de reorganizar o currículo da rede municipal, 

instaurando-se uma comissão, através da Portaria Nº 620 de 08 de maio de 2018, que dispõe sobre a criação 

e nomeação de comissão para estudo e implementação da Base Nacional Comum Curricular no município 

de Lucas do Rio Verde.  

Durante o processo de estudos da BNCC, a comissão mobilizou gestores, coordenadores, conselhos 

deliberativos e demais sujeitos envolvidos, para que estes também participassem das discussões a respeito. 

Mediante a portaria nº 620, de 08 de maio de 2018, que dispõe sobre a criação e nomeação da comissão 

para estudos e implementação da Base Nacional Comum Curricular-BNCC o município de Lucas do Rio 

Verde/MT. 
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Mediante a Portaria Nº 1.201, de 13 de setembro de 2018, do município de Lucas do Rio Verde, foi 

formalmente instituído um grupo de trabalho, objetivando reorganizar a proposta curricular da rede 

municipal de ensino, de acordo com a normativas relacionadas à Base Nacional Comum Curricular. 

Outrossim, a partir da publicação desta portaria, os grupos de trabalhos, constituídos por 

profissionais de todas as áreas e segmentos, realizaram o processo de análise, estudo e organização do 

Documento Curricular da rede municipal de ensino, considerando o caráter normativo da BNCC, bem como 

os direitos e objetivos de aprendizagem estabelecidos pelo Parecer CNE/CP Nº 15, de 15 de dezembro de 

2017.  

Por sua vez, os processos de reorganização da Proposta Curricular iniciaram-se formalmente com a 

publicação da Portaria Nº 1.201, de 13 de setembro de 2018, que constituiu de grupos de trabalho, 

objetivando reorganizar a Proposta Curricular da rede municipal de ensino, de acordo com a normativas 

relacionadas à Base Nacional Comum Curricular. A partir desta data os grupos de trabalhos, compostos por 

servidores de todas as áreas e segmentos, realizaram o processo de análise, estudo e organização do 

Documento Curricular da rede municipal de ensino, com base no caráter normativo da BNCC, nos direitos 

e objetivos de aprendizagem instituídos pelo Parecer CNE/CP Nº 15, de 15 de dezembro de 2017. 

Partindo desses pressupostos, o Documento Curricular da rede municipal de ensino de Lucas do Rio 

Verde, construído de forma coletiva e democrática, após a aprovação pelo Conselho Municipal de 

Educação, será implementado em todas as instituições de ensino no ano de 2019. 

Vale ressaltar que, durante o ano de 2019, uma comissão específica procedeu com o monitoramento 

e avaliação sistemática do Documento Curricular. 

O processo de validação pelos profissionais da rede municipal de ensino, mediante seminário para 

a inserção e adequações necessárias, visando garantir os direitos e objetivos de aprendizagens dos 

estudantes, bem como as condições necessárias para o fazer pedagógico de qualidade, com destaque no 

reconhecimento do contexto e na formação integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta produção integramos as 

inovações curriculares com políticas de 

formação inicial e continuada de 

profissionais de educação, com a 

construção dos materiais didáticos 

sempre considerando as especificidades 

do  contexto. 

Cleusa Terezinha Marchezan De 
Marco 

 

Contexto 

 

Defendemos aqui a construção e a 

implementação de políticas públicas com 

foco na educação integral. 

Vânia Maria de Oliveira Barros 

Educação 

Integral 

A construção e a implementação das 

políticas públicas com foco na educação 

integral em nosso município ocorreram 

de maneira democrática e participativa. 

Claudia Maria Pereira Souza 
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1. O CURRÍCULO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  

 

(...) as decisões foram acertadas ou erradas e o que é preciso revisar ou 
reformular. Tendo em vista as diferentes circunstâncias, pode-se tornar 
necessário tanto alterar determinadas decisões quanto introduzir ações 
completamente novas. (Veiga, 1998, p.26) 

 

A educação básica na rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde, ao longo das últimas décadas, vem 

estruturando o fazer pedagógico através de um documento curricular próprio, o qual perpassa por alterações 

conforme necessidades reconhecidas tanto no que se refere as demandas presentes nas diversas realidades onde a 

mesma materializa, quanto pela indicação das políticas vigentes em cada tempo. 

Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e publicação da Resolução CNE/CP nº 2/2017, 

que orienta a escrita de documentos sobre o currículo, a  Secretaria Municipal de Educação  de Lucas do Rio Verde, 

em regime de Colaboração com o Estado de Mato Grosso, (re)organiza seu documento curricular com base nas 

aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, a fim de nortear as Políticas Educacionais, os Projetos Políticos 

Pedagógicos e demais projetos educativos da rede municipal de ensino. 

Portanto, o currículo na rede municipal de ensino passa a seguir criteriosamente o disposto na BNCC e no 

Documento Curricular do Território Mato-grossense.  

Com tal característica, o currículo e o complemento devem assegurar as aprendizagens essenciais definidas 

para cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de 

decisões, que caracterizam o currículo em ação.  

Outrossim, o documento curricular é responsável por adequar as proposições da BNCC à realidade local, 

considerando a autonomia da rede de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as 

características da comunidade escolar.  

Assim, a compreensão do currículo, ocorre a partir da experiência adquirida com a construção de um cenário 

educativo que contribua efetivamente para a formação ética, estética, cidadã, a partir de um diálogo constante, bem 

como da projeção de sentidos democráticos sobre o futuro almejado para os estudantes do nosso município.  

É imprescindível destacar que para assegurar aos estudantes as aprendizagens essenciais, o currículo está 

estruturado de modo a garantir o desenvolvimento de dez competências gerais que consubstanciam, no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. Integrando aspectos cognitivos, afetivos, 

sociais e psico-físico-motor as competências são contempladas aqui, como sinalização do que as instituições devem 

garantir para a efetividade dos processos pedagógicos. Neste sentido, as dez competências gerais destacadas pela 

BNCC (BRASIL, 2017, p. 06-07) são:  
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1.   Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  
 
2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

 

3.   Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural. 
 
4.   Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

 

5.   Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

 

6.   Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.  

 

7.   Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

 

8.   Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas.  
 
9.   Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 
sem preconceitos de qualquer natureza.  
 
10.   Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.  
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A competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Elas inter-relacionam-se e 

desdobram-se no tratamento didático proposto para todas as etapas da Educação Básica, articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores. 

Embasado nas dez competências, o currículo está estruturado, portanto, para ser capaz de contribuir 

para a socialização dos estudantes, possibilitando que os mesmos possam estabelecer um pensamento 

autônomo, reflexivo e ser protagonistas nos processos e desta forma agirem no mundo e sobre o mundo 

de maneira empática, integrada e crítica.  

Anterior à BNCC, as aprendizagens essenciais estabelecidas a todos os alunos da rede municipal eram 

asseguradas por meio de expectativas de aprendizagem, sendo este, o documento de referência para 

garantir o que os alunos deveriam aprender em cada ano de ensino. Com a reelaboração do Documento de 

Referência Curricular, com base na BNCC, as aprendizagens essenciais serão asseguradas nas competências 

gerais, específicas e demais elementos que compõem o conjunto de referenciais, de acordo com as 

especificidades e caracterizações de cada contexto.  

Sendo assim, as disposições de um conjunto de conhecimentos, atitudes, saberes, práticas, valores, 

conteúdo, ações e de atividades esperadas, projetadas, desejadas, sobre uma forma de agir de determinada 

pessoa, em nível específico, grau ou modalidade da educação são evidenciados através de competências, 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, habilidades e direitos de aprendizagem dispostos em cada 

área do conhecimento, componente curricular e campos de experiências. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. A Educação em Lucas do Rio Verde 
 

“Há limites para o ‘diálogo’. Porque numa sociedade de classes não há diálogo, 
há apenas um pseudodiálogo, utopia romântica quando parte do oprimido e 
ardil astuto quando parte do opressor. Numa sociedade dividida em classes 
antagônicas não há condições para uma pedagogia dialogal. O diálogo pode 
estabelecer-se talvez no interior da escola, da sala de aula, em pequenos grupos, 
mas nunca na sociedade global. Dentro de uma visão macro-educacional, onde 
a ação pedagógica não se limita à escola, a organização da sociedade é também 
tarefa do educador. E, para isso, seu método, sua estratégia, é muito mais a 
desobediência, o conflito e a suspeita do que o diálogo.” Paulo Freire (1985, p. 
12) 

Produzimos um documento a partir da 

participação reflexiva, ativa, protagonista, 

propositiva e colaborativa dos professores. 

Deolinda Maria Marques Pereira 
 

Esta construção e o pensar nas competências foi 

possível porque nos engajamos e estabelecemos 

relações colaborativas com os profissionais da 

educação. 

Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 
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A gestão administrativa da educação, na então Agrovila, hoje município de Lucas do Rio Verde, 

originou-se no ano de 1982, quando foram realizados os primeiros levantamentos para iniciar os núcleos 

educacionais.  

Assim, em 1983, foram criadas sete escolas pertencentes ao município de Diamantino, e uma delas 

de responsabilidade do Estado, a escola Dom Bosco, que funcionava no perímetro urbano da agrovila. 

Com a emancipação do Distrito, Lucas do Rio Verde foi elevado a condição de município, no dia 04 

de julho 1988. Fato que ocasionou na alteração da jurisdição das escolas.  

Em consequência disso, no ano de 1989, foi publicada a lei n° 27, de 13 de junho de 1989, do Poder 

Executivo de Lucas do Rio Verde, que dispõe sobre a criação das escolas municipais. Dessa forma, as escolas 

pertencentes ao município de Diamantino, porém, localizadas no território de Lucas do Rio Verde, passaram 

a pertencer e ser geridas por esse município.  

Neste período, para administrar a educação do município de Lucas do Rio Verde, foi criado o 

Departamento de Educação. Com o crescimento populacional do município, o departamento é 

transformado em Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos (SMECD).   

No ano de 2003, a denominação da Secretaria Municipal de Educação passa a ser Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura – SMEC, devido ao departamento de esportes ser transformado em 

Secretaria. 

Outrossim, ainda em 2003, foi implantado o Sistema de Avaliação Educacional dos alunos da rede 

municipal de ensino, com o objetivo de aferir a aprendizagem dos estudantes ao final do ano letivo.  

A partir de 2009, esta avaliação passou a ser realizada bienalmente e, a partir de 2017, passa a ser 

aplicada semestral, porém, instituindo o mesmo protocolo utilizado pelo Sistema de Avaliação Externa 

(SAEB). Com base nos resultados destas avaliações são realizadas formações continuadas, com foco nos 

índices mais baixos. 

No ano de 2018, uma conquista marcante para a Educação de Lucas do Rio Verde foi a média 

alcançada na prova do último IDEB, realizada em 2017, na qual o índice alcançado foi de 6.7 nos anos iniciais 

e de 5.8 nos anos finais, média essa que colocou a Educação de Lucas do Rio Verde como destaque em nível 

Nacional, e o segundo colocado no Estado de MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa cidade tem uma beleza linda: as 

PESSOAS!!!!! As pessoas são a razão de nossa 

cidade, de nosso trabalho e, da filosofia dos 

nossos dias. 

 

Silvana Geller 
 

Uma cidade com muitos encantos...cm 

muitas histórias...com gente que faz do 

trabalho a oportunidade de 

transformação de nossa Lucas do Rio 

Verde. 

Neide Faixo dos Santos 
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A sociologia do cotidiano – das descobertas – segue outras rotas: não as rotas 
preestabelecidas, as que condenam os percursos de pesquisa a uma viagem 
repetitiva, a uma mobilidade programada, a uma domesticação disciplinada 
de itinerários que parecem negar os percursos da descoberta e da aventura 
a favor do circuito, da volta (tour) – signos de encerramento e de ciclitude. 
Pais (2003) p. 53). 

 

Para que estes resultados se efetivem, elevando cada vez mais o nível educacional do município, são 

realizadas várias ações, dentre elas destacamos: 

 Programa Ser Integral, que amplia a jornada de atendimento escolar, estruturado através de Eixos 

Norteadores, que dão sustentação aos princípios da Resolução CNE/CEB nº 04/2010, que dispõe sobre as 

Diretrizes Nacionais da Educação Básica e concepções da Política Municipal de Educação no Lucas do Rio 

Verde-MT. 

O Programa A União Faz a Vida, que ocorre em parceria com o Sicredi, se desenvolve mediante 

práticas da expedição investigativa, do trabalho com projetos e da comunidade de aprendizagem. Todas 

essas estratégias são relacionadas ao currículo escolar, o diálogo e o desejo de aprender do aluno.    

O Programa JEPP: Jovens Empreendedores Primeiros Passos, ocorre em parceria com o Sebrae e 

tem como objetivo estimular a criatividade, empreendedorismo juvenil e o pensamento crítico, 

incentivando os estudantes a sonhar e a ter vontade de realizar os seus sonhos. 

O Projeto Escola no Campo, implementado em parceria com a Syngenta, tem como objetivo 

estimular o desenvolvimento sustentável das comunidades escolares situadas no campo, através de ações 

que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos participantes, através da educação. Os estudantes 

conhecem o conteúdo, através dos professores, e são estimulados a se tornarem multiplicadores de ideias 

sustentáveis, que incluem saúde, agricultura sustentável, segurança alimentar e outros temas abordados 

pelo projeto. 

Projeto Nós Podemos Nadar, atende prioritariamente os alunos matriculados na rede municipal de 

ensino, no contraturno, como meio para a conquista da cidadania, relações humanas, diversidade e valores 

para a vida, tendo a prática de esporte como aliada e contribuindo para a educação integral de crianças e 

adolescentes. 

O Projeto Cheiro Verde, que atende as escolas da rede municipal de ensino, consiste no incentivo à 

implantação de espaços socioambientais, para atuarem como potenciais no desenvolvimento pedagógico. 

A ideia central desse projeto é promover a educação inclusiva, favorecer o trabalho conjunto e solidário, 

reflexão sobre atitudes e procedimentos diante das questões ambientais. Assim, o projeto prioriza a 

abordagem ao Tema Transversal Meio Ambiente, em observância ao estabelecido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Programa Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (Cite Lucas Educação Conectada), visa 

promover o uso das tecnologias sociais digitais (TecSocDig), no intuito de fomentar processos de inovação 

por meio da realidade estendida e salas de aulas invertidas, que propiciem melhoria, ampliação e 

democratização do acesso às informações. O programa ainda tem por objetivo a produção do 
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conhecimento, por meio de formação continuada, que é oferecida pelos professores em suas respectivas 

unidades escolares. 

Por sua vez, o Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal, 

assumido pelos governos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, com finalidade de assegurar que 

todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 

A Portaria nº 867, de 04/07/2012, institui o Pacto as Ações do Pacto e descreve as principais 

responsabilidades de cada ente. Já a Portaria n° 1.458, de 14/12/2012, define as categorias e os parâmetros 

para concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Pacto. 

O principal foco do Pacto é promover a participação dos profissionais, em ações que permitam a 

mudança de atitude e busca de aperfeiçoamento profissional, através de reflexões coletivas, intervenções, 

análise de situações e busca de soluções em comum. 

Com o intuito de promover a participação dos profissionais em ações que permitam a mudança de 

atitude e busca de aperfeiçoamento profissional, através de reflexões coletivas, intervenções, análise de 

situações e busca de soluções em comum, a Secretaria Municipal de Educação oportuniza a Formação 

Continuada para gestores, coordenadores, professores, monitores, merendeiras, motoristas, secretárias 

escolares. 
  “A promoção de uma igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso, 

com a participação de todos e o respeito pela diversidade individual e cultural 
dos alunos, através da inclusão na escola, bem como da inclusão da escola 
no meio local, permitirá uma intervenção integrada, no sentido da elevação 
do nível educativo da população.” (Lopes & Sil, 2005, p.2985) 

 

O trabalho com a Educação Especial voltada para o processo de inclusão é pautado na Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Nesse sentido, o município de Lucas 

do Rio Verde vem consolidando o processo de inclusão em todas as instituições educacionais da rede, onde 

são atendidos  alunos em idade escolar, que possuem Necessidades Educacionais Especiais, com o apoio da 

Secretaria Municipal de Educação, que provê recursos humanos e os materiais capazes de assegurar as 

condições necessárias para uma educação de qualidade no atendimento dos educandos, público-alvo da 

educação especial. 

O processo de inclusão acontece na sala de aula comum, no entanto, no contraturno, período inverso 

da aula da educação básica, os alunos são atendidos na sala de recursos multifuncionais, neste local eles 

recebem o Atendimento Educacional Especializado (AEE), com profissionais especializados em Educação 

Especial. 

 

 

 

 

 

 

A educação inclusiva é uma oportunidade 
da escola, em conjunto com a comunidade, 

de contribuir para que os pequenos se 
tornem cidadãos solidários e conscientes 

sobre o valor das diferenças. 

 

Ângela Maria Sabião Damasio 
 

A inclusão representa uma filosofia educativa que 

promove a participação das crianças com 

necessidades educativas especiais, em todos os 

aspectos da escola e da vida. 

 

Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 
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 O atendimento educacional especializado, que acontece na Sala de Recursos Multifuncional, tem 

como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, eficazes na 

eliminação de barreiras. O AEE prioriza a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas, mediante a utilização de atividades específicas, que não substituem a escolarização. “Esse 

atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela.”. (BRASIL, MEC/SEESP, 2009). 

 

 

 

 

 

No processo histórico da educação no município de Lucas do Rio Verde, muitas mudanças ocorreram 

com a expansão do número de alunos e escolas, que sofreram alterações influenciadas pelo crescimento 

populacional acelerado do município. Aos poucos as escolas rurais foram sendo polarizadas e aumentou o 

número de unidade escolares na área urbana. 

Atualmente, na rede municipal de ensino, são ofertadas etapas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental em 17 instituições, sendo que 15 estão localizadas na área urbana, incluindo 03 (três) creches, 

05 (cinco) Centros de Educação Infantil e 02 (duas) instituições que estão localizadas na área rural, e juntas 

atendem 10.800 alunos.  

Fazer história é componente da alma do ser humano.  

 
Filho da floresta, água e madeira vão na luz dos meus olhos e explicam este 
jeito meu de amar as estrelas e de carregar nos ombros a esperança. Um 
lanho injusto, lama na madeira, a água forte de infância chega e lava. Me fiz 
gente no meio da madeira as achas encharcadas, lenha verde, minha mãe 
reclamava da fumaça. Na verdade, abri os olhos vendo madeira o belo 
madeirame de itaúba da casa do meu avô no Bom Socorro, onde meu pai 
nasceu e onde eu também nasci. 

No Porantin, Barreirinha, 1986 
 

Sabendo que a educação tem papel crucial na vida dos munícipes, reforçamos a necessidade do envolvimento 

de todos na luta diária por uma educação de qualidade, para que os resultados apresentados melhorem cada vez 

mais. 

1.2. Princípios Direcionadores 

“Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os homens se 

educam em comunhão mediatizados pelo mundo.” (Paulo Freire) 

 

As escolas inclusivas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, 

adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível 

de educação para todos através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas 

comunidades (UNESCO, 1994, p. 21). 
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Os princípios que direcionam a política educacional, no município de Lucas do Rio Verde-MT, têm 

caminhado na direção do que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – 9394/96, que 

concebe a educação integral como finalidade para o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo 

para a vida em sociedade.  

As transformações que vêm se delineando no contexto educacional têm apontado a necessidade de 

se (re)pensar uma série de questões e a partir do ano de 2015, iniciou-se uma revisão da política 

educacional que resulta nos objetivos de aprendizagem para as escolas de educação básica, com o intuito 

de subsidiar o trabalho pedagógico do professor.  

Esses objetivos foram elaborados a partir de consulta aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1995), 

Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2012), Base Nacional Curricular Comum, por meio da 

consulta pública, realizada no ano de 2017, para avaliação dos Objetivos de Aprendizagem. 

A BNCC foi o documento fundamental e contribuiu para que os sistemas, redes educacionais e escolas, além 

de garantir o acesso e a permanência dos educandos, assegura também um nível comum de aprendizagens 

para todos. Assim, fomenta a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. Nessa 

perspectiva, apresenta-se um currículo para Educação Básica de forma alinhada entre as duas etapas da 

educação, visando dar maior unidade ao atendimento educacional e fortalecer a identidade curricular em 

todo território mato-grossense.  

Isso se concretiza, obviamente, na práxis docente, em sintonia com os princípios de valorização e afirmação 

do desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, resgatando os princípios históricos, construídos 

na área da educação, como na relação entre conhecimento, trabalho e cultura. 
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Compreender o currículo como forma de materializar o conjunto de conhecimentos necessários para 

o desenvolvimento intelectual do educando, autônomos e críticos, significa reconhecer que o currículo 

proporciona formação de identidades, que vão sendo progressivamente construídas por meio dos 

conhecimentos formalmente estabelecidos no espaço escolar.  

“Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos 
conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, 
produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma 
metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o 
currículo propriamente dito.” (VEIGA, 2002, p.7) 

 Considera-se aqui que a construção do novo currículo escolar, tomando por base a BNCC, é de grande 

complexidade, pois são imensos os desafios que precisam ser enfrentados, dentre eles a necessidade de 

definir qual conhecimento é importante e deve ser desenvolvido pela escola, a partir das competências e 

habilidades definidas para as áreas e componentes curriculares.  Assim, ao produzir currículos ou mesmo 

referenciais para currículos não se pode desconsiderar a realidade social, o momento histórico, em que este 

é discutido e elaborado. São os elementos políticos, sociais, econômicos, culturais e de religião que dão o 

tom da singularidade e riqueza ao currículo.  

Para Saviani “[...] currículo é o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola.” (p. 16). 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 
representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 
condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de 
subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais estão 
mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais.  
Silva (1996, p. 23) 

Cultura

Trabalho

Conhecimento
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Para Sacristán (1998, p.17) currículos “são expressões de equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo num dado momento”. Ao definir as dez competências, nessa 

perspectiva a BNCC reconhece que cabe à educação a formação de sujeitos capazes de transformar a 

sociedade, “tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da 

natureza”, conforme se confere no capítulo introdutório do documento da BNCC,  

(...) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 
da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este 
documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 
1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1, e está orientado pelos 
princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica (DCN)2.  

 

Esse documento orienta o trabalho a partir da indicação dos saberes essenciais para cada etapa da 

Educação Básica, de maneira progressiva, “com foco na aprendizagem como estratégia para fomentar a 

qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, referindo-se aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento (meta 7 do Plano Nacional de Educação-PNE). 

Conforme Moreira e Silva (1997, p. 28), “o currículo é um terreno de produção e de política cultural, 

no qual os materiais existentes funcionam como matéria prima de criação e recriação e, sobretudo, de 

contestação e transgressão”. O currículo escolar tem ação direta ou indireta na formação e 

desenvolvimento do aluno. pensamos neste sentido que além dos conhecimentos da BNCC, outros 

conhecimentos e saberes deverão ser acrescentados de acordo com a realidade do contexto local onde a 

unidade escolar está inserida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A realidade local de cada unidade escolar, trazendo a diversidade sociocultural de cada região para 

dialogar com as estratégias de ensino, nos diferentes campos de experiências e componentes curriculares, 

constituirá a parte diversificada do Documento Curricular para o município de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

Como o conjunto do que produzimos 

cotidianamente o CURRÍCULO se materializa a 

partir da cultura de cada escola e de seus sujeitos. 

 

Neide Faixo dos Santos 
 

Valorizamos as características de cada 

comunidade escolar e a partir delas os saberes 

foram organizados. 

 

Ione de Fatima de Souza da Silva 
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Importa destacar que essa parte diversificada está em fase de elaboração, tendo como princípios 

direcionadores do currículo: conhecimento, cultura e trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de conhecimento aqui representado remete-se ao conjunto de conhecimentos 

essenciais, científicos e filosóficos, produzidos e legitimados ao longo da história, como resultados de um 

processo empreendido pela humanidade na busca de compreensão e transformação dos fenômenos 

naturais e sociais.    

 

 

 

 

 

 

 

A cultura deve ser compreendida no seu conceito mais amplo, ou seja, como a articulação entre o 

conjunto de representações, comportamentos e o processo dinâmico de socialização, constituindo o modo 

de vida da população de um determinado local, ou de um grupo específico. A palavra cultura vem da raiz 

semântica colore, que originou o termo em latim cultura, de significados diversos como habitar, cultivar, 

proteger, honrar com veneração (Williams, 2007, p.117). “Cultura é uma perspectiva do mundo que as 

pessoas passam a ter em comum quando interagem” (CHARON, 2004, p.103). 

De acordo com Morin (2001, p.56) cultura pode ser:  

Constituída pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, normas, 
proibições, estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se transmite 
de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a 
existência da sociedade mantém a complexidade psicológica e social. 
Não sociedade humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas 
cada cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas 
a cultura existe apenas por meio das culturas. 

 

Relacionamos estes três elementos para pensarmos as 

práticas pedagógicas, colocando sempre os estudantes no 

centro do processo pedagógico. 

Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 
 

 

Os conhecimentos de todos 

os estudantes são 

valorizados. 

Eslivaine Severino 
Barboza Peres 

 

Como é importante a valorização dos saberes 

prévios dos estudantes. Seus saberes se 

constituem ponto de partida para as práticas 

cotidianas. 

Rosiane Do Rocio Kirschke Correa 
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A concepção de trabalho que se compreende aqui, passa por uma concepção de educação básica, 

que propiciará à criança, ao jovem e ao adulto um desenvolvimento amplo e harmonioso que lhes confira 

a percepção de como a humanidade produz sua própria existência, na relação com a natureza e com seus 

pares e, assim, produz conhecimentos. Como afirma Kuenzer,   

a finalidade da escola que unifica conhecimento,  cultura e trabalho é a formação de homens 
desenvolvidos multilateralmente, que articulem a sua capacidade produtiva às capacidades de 
pensar, de relacionar-se, de desenvolver sua afetividade, de estudar, de governar e exercer controle 
sobre seus governantes (KUENZER, Apud MATO GROSSO, 2012 p. 22) .  

 

Outrossim, conceber o trabalho como princípio educativo é tê-lo na perspectiva da práxis humana e 

não apenas como prática produtiva, mas como uma das ações materiais e espirituais, que os sujeitos, 

individual e coletivamente, desenvolvem para construir suas condições de existência. 

Nessa perspectiva, assumir um projeto educacional cuja forma humana articule conhecimento, 

trabalho e cultura, significa conceber uma escola voltada para a construção de uma Educação Básica, num 

movimento permanente de inovação do mundo material e social em que a sociedade está inserida. E neste 

sentido pensar a escola como lugar de realização da formação integral de sujeitos plurais requer um 

trabalho que reconheça a diversidade da cultura como premissa para a construção do conhecimento. 

As orientações contidas na BNCC contemplam uma organização curricular por competências e 

habilidades contidas nos principais documentos de referência do Ministério da Educação (MEC), nas últimas 

décadas, Diretrizes Curriculares Nacionais, PCN+ e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2005).  

Nesses referenciais, as competências são entendidas como a “capacidade de agir em situações 

previstas e não previstas, com rapidez e eficiência, articulando conhecimentos filosóficos e científicos a 

experiências de vida e laborais vivenciadas ao longo das histórias de vida”. (KUENZER, 2004). Para Bastos 

(2006), é a capacidade de mobilizar recursos pessoais, a partir de conhecimentos e habilidades adquiridos 

anteriormente, sendo necessário concatenar conhecimento e comportamento. 

As competências são concebidas como uma série de características e capacidades individuais, 

denominadas habilidades, que seriam a especificação detalhada da competência, absolutamente 

necessárias para a transposição rumo a uma abordagem psicométrica. Perrenoud (1997, 1998, 2000), 

propõe que a noção de competência diz respeito à faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informação) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações. 

As habilidades são entendidas como desdobramento das competências, como parte que as 

constituem. E, nesse sentido, expressam a forma de o aluno conhecer, fazer, aprender e manifestar o que 

aprendeu. Para Macedo “a competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma 

competência de ordem particular, específica” (ENEM, 2005).  

Com base nesses estudos e definições, vale ressaltar que, a ideia de competência evidencia três 

componentes básicos, sendo: 
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Competência como condição prévia do sujeito, herdada ou adquirida. Nesse sentido, significa, muitas 

vezes, o que se chama de talento, dom ou extrema facilidade para alguma atividade.  

Competência como condição do objeto, independente do sujeito que o utiliza: refere-se à competência da 

máquina ou do objeto.  

Competência relacional: esta competência é interdependente, ou seja, expressa o jogo de interações que 

promovem a aprendizagem entre o conteúdo e objeto. 

 Assim, entende-se que as três formas de competência não se anulam necessariamente, pois se referem a 

dimensões diferentes e complementares de uma mesma realidade. Nessa perspectiva, dialoga com o 

conceito de competência, definido na BNCC como “mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), [...] para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, [...] do mundo do trabalho”.  

Nesse aspecto, o trabalho pedagógico precisa ter como foco o investimento na formação da pessoa, na sua 

prática de cidadania, e deve se estender às múltiplas dimensões do sujeito (cognitivas, afetivas, sociais e 

psicomotoras).  

1.3 O Aluno como Sujeito da Ação Educativa 
  

“Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que capta em 

constante devenir e não como algo estático. Não se dicotomiza a si 

mesmo na ação. Banha-se permanentemente de temporalidade cujos 

riscos não teme”. FREIRE (1987,p.47). 

 

As grandes transformações sociais ocorridas no século XVIII, contribuíram decisivamente para a 

construção de um sentimento de infância. As mais importantes foram as reformas religiosas, que trouxeram 

um novo olhar sobre a criança e sua aprendizagem. Outro aspecto valoroso sobre a criança e sua 

aprendizagem é a afetividade. Essa afetividade era demonstrada principalmente por meio da valorização 

que a educação passou a ter. A aprendizagem das crianças, que antes se dava na convivência delas com os 

adultos em suas tarefas cotidianas, passou a dar-se na escola.  Segundo Kramer: 
 
...a ideia de infância (...) aparece com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que 
mudam a sua inserção e o papel social da criança na comunidade, se na sociedade feudal, a criança 
exercia um papel produtivo direto assim que ultrapassava o período de alta mortalidade, na 
sociedade burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para 
uma função futura. (2003, p.19) 

 

A infância que se conhece hoje é a criação de um tempo histórico e de condições socioculturais 

determinadas. Assim, podemos considerar que o conceito de infância muda com o tempo, também com os 

diferentes contextos sociais, econômicos, geográficos e até mesmo com as peculiaridades individuais. Na 
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infância, importantes aprendizagens são sistematizadas no espaço escolar, como a leitura, a escrita e a 

construção do pensamento lógico matemático.  

Os estudiosos do desenvolvimento humano consideram a adolescência tempo de mudanças físicas, 

cognitivas e sociais que, juntas ajudaram a traçar o perfil da população. A adolescência é uma ponte entre 

a infância e a idade adulta, compreendida como um período permeado por crises, que encaminham o jovem 

na construção de sua subjetividade. É o prisma pelo qual os adultos olham os adolescentes e pelo qual os 

próprios adolescentes se contemplam. É, portanto, neste período que o indivíduo vivencia as diversas 

experiências e formações culturais mais poderosas da época.   

O conceito de adolescência não engloba apenas transformações físicas, mas também todo o processo 

de mudança e adaptação psicológica, familiar e social a essas transformações. De acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8.069, de 1990, a adolescência é o período que se estende entre os 12 

e os 18 anos de idade. É nessa fase que as   transformações   cognitivas   envolvem   o   surgimento   de   

pensamento   mais abstrato e hipotético, a formação da identidade e o maior desejo de autonomia e 

independência. Desta maneira, o adolescente começa a argumentar os valores e regras, fazendo uso das 

suas novas capacidades cognitivas. 

O início da adolescência também é caracterizado por mudanças internas profundas. O cérebro, por 

exemplo, passa por uma grande aceleração do desenvolvimento elétrico e fisiológico. 

Segundo Erikson (1968), o adolescente depara-se com a resolução do conflito Identidade vs. 

“Difusão/Confusão”, sendo que a identidade é formada a partir do equilíbrio entre ambas as dimensões.  O 

adolescente deverá equilibrar a aquisição de uma identidade psicossocial, o que pressupõe a 

experimentação de vários estatutos e papéis sociais, integrando novos elementos identitários com    

aqueles que foram adquiridos anteriormente; com a difusão da identidade, ou seja, com a dificuldade em 

fazer opções e descobrir-se a si próprio. 

Considera-se que a adolescência se forma no estágio de transição entre a dependência infantil e a 

maturidade do adulto, sendo que o sentido de conquista e reconhecimento de si parece ser o sinal próprio 

desse tempo. Essa é uma construção iniciada com o nascimento, e que se encaminha para a completude 

do homem.  

Concebe-se aqui o educando como principal sujeito da ação educativa. Ele é o ponto de partida para 

as definições de toda ação pedagógica. Há que se considerar, nesta perspectiva, sua condição nesse 

processo, problematizando-a na medida em que não o naturalize no interior da escola, pois ninguém nasce 

estudante.    

A escola, no exercício de sua função educadora, promove a inserção e possibilidade de ascensão 

social, dividindo responsabilidades juntamente com a família e demais instituições sociais.    

A ação de reconhecimento dos tempos de vida: a infância, a juventude e a vida adulta, são elementos 

essenciais para a dinâmica da ação educativa. Numa sociedade ocidental como a nossa, vêm carregados de 

significados distintos, criações culturais simbólicas específicas e próprias. Portanto, ao se organizar todo o 

processo pedagógico da complexa dinâmica da ação educativa, é necessário contemplar todas as fases da 

vida do ser humano na sua integralidade.  
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Estejam na infância ou adolescência, compreende-se, como ponto de partida e de chegada do 

processo educacional, que esses estudantes são sujeitos concretos, em sua maioria de classe popular, filhos 

de trabalhadores formais e informais, que vivem no campo, na cidade, regiões diversas com 

particularidades socioculturais e étnicas. E é fundamental compreendê-los e considerá-los ao produzir 

novos documentos, que retomem democraticamente a ação socializadora da escola, na especificidade de 

seus saberes e práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 O Currículo na Transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental 
 

“Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 
comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à 
experiência existencial dos educandos vem sendo, a suprema inquietação desta 
educação. A sua irrefreada ânsia. Nela o educador aparece como seu indiscutível 
agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa inclinável é “encher” os educandos dos 
conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade 
desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 
significação”. FREIRE (1987,p.33 ). 

 

O atendimento à criança nos últimos anos, passou por processos de reestruturações e modificações. 

No contexto atual, a educação infantil vem se afirmando enquanto primeira etapa da Educação Básica. Um 

dos exemplos da necessidade dessa reorganização advém da obrigatoriedade de matrícula das crianças com 

idade entre 4 e 5 anos, estabelecida após a lei nº 12.796, de 04/04/2013, que altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96. O prescrito pela legislação é um avanço para o campo e traz 

alguns impasses e dilemas. Um desafio que se coloca é a transição entre as etapas. 

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção, para que haja equilíbrio 

entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das 

crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os 

conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa.  

Por conseguinte, torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para 

as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe 

e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. 

Nossos alunos são o centro do 

processo pedagógico e com eles a 

escola se torna viva. 

Andrelina F. Soares Scavazini 
 

 

Cada criança e adolescente tem suas marcas, 

suas histórias e estas merecem ser respeitadas 

por todos os profissionais. 

João Edson de Sousa 
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Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros, que evidenciem os 

processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na Educação Infantil, podem contribuir para 

a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino Fundamental. Conversas ou visitas e 

troca de materiais entre os professores das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar.  

Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável um 

equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo, de 

modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando 

a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico.  

 

  
“O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao 
realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 
produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes 
culturas”. BRASIL (1997,p.19). 
 

 

Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o 

desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e 

formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude 

ativa na construção de conhecimentos. 

Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de 

desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Como 

destacam as Diretrizes Curriculares Nacionais, a maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos 

e deslocamentos ampliam suas interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os 

usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas 

aprendizagens, na escola e para além dela; a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual 

resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as relações 

entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento 

e pela valorização das diferenças.  

Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de 

percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita 

alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, 

midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os alunos se deparam com 

uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, 

análises, argumentações e potencializando descobertas.  

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu 

pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação 

são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento criativo, 

lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar 
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respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de 

informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo 

natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza.  

As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em 

torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para que, com base nessas 

vivências, elas possam, progressivamente, ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de 

operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o mundo, expressar-se 

sobre ele e nele atuar.1 

Através dessa nova realidade, com mais ênfase na importância dos períodos de “transição escolar”, 

devem ocorrer ao prever articulações entre as etapas de ensino, pois antigamente as crianças somente 

conheciam a escola a partir do Ensino Fundamental e essas não poderiam fazer comparações com a etapa 

anterior. 

Com a mudança todas elas poderão e farão tais comparações, afinal terão um conceito de escola já 

em formação. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), que embasa e orienta o 

trabalho pedagógico desenvolvido na Educação Infantil, já previa antes mesmo das crianças de seis anos 

estarem inseridas no Ensino Fundamental, que a transição entre essas etapas escolares merecia uma 

atenção especial dos educadores para não traumatizar as crianças. 

A passagem da educação infantil para o ensino fundamental representa um marco significativo para 
a criança podendo criar ansiedades e inseguranças. O professor de educação infantil deve considerar 
esse fato desde o início do ano, estando disponível e atento para as questões e atitudes que as crianças 
possam manifestar. Tais preocupações podem ser aproveitadas para a realização de projetos que 
envolvam visitas a escolas de ensino fundamental; entrevistas com professores e alunos; programar 
um dia de permanência em uma classe de primeira série. (BRASIL, 1998, vol.1, p.84). 
 

A transição deve ser gradativa e contínua. De modo que é relevante promover adequações que 

englobem vários aspectos no primeiro ano do Ensino Fundamental, entre eles o olhar dos educadores sobre 

essas crianças.  

Essa transição deverá ser articulada e atender ao seu propósito, na qual haja uma adequação 

estrutural e pedagógica, uma união permanente entre Educação Infantil e Ensino Fundamental para o 

sucesso do educando, no primeiro ano do fundamental. Com a criança de seis anos inserida nesse contexto, 

é importante conhecer o olhar dos educadores do primeiro ano sobre a infância e o trabalho desenvolvido 

na Educação Infantil, no ensino fundamental e sobre a legislação e documentos vigentes que regem essas 

etapas do ensino escolar. 

A Educação Infantil tem por objetivos o educar e o cuidar, por sua vez, o ensino fundamental que é 

historicamente conhecido por enfatizar apenas a aprendizagem cognitiva, diversos pontos necessitam ser 

observados para que a haja uma continuidade no processo de formação escolar, a fim de que esse processo 

propicie um desenvolvimento integral do educando. 

 
1 1 Esse texto é parte integrante da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2017. 
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A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 
aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações 
e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a 
expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. 
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação 
Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na 
Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 
desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social 
e natural. (BNCC). 

 

Para melhorar a qualidade desse novo ensino e tornar a escola um ambiente mais atrativo para as 

crianças, é fundamental que os educadores conheçam e respeitem as especificidades delas. 

Neste sentido, faz-se necessário a relação entre as duas primeiras etapas da educação básica, no 

processo de transição da Educação Infantil para o Ensino fundamental. Onde, o brincar e o letramento nas 

práticas pedagógicas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, ambas são dimensões fundamentais 

para a adaptação. Assim, é importante que seja consolidada a identidade na Educação Infantil (com base 

nas especificidades da faixa etária das crianças, a construção de práticas pedagógicas que integrem o educar 

e o cuidar, centradas nas interações e nas brincadeiras, e que considerem a relação com as famílias).  No 

Ensino Fundamental é importante que o aluno tenha uma rotina de alfabetização e responsabilidades.  

 

2. OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO DIDÁTICA2 

 

” O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber 
agir, se rompe, se seus pólos (ou um deles) perdem a humildade. Como 
posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, 
nunca em mim?” FREIRE (1987,p.46). 

 

A escola como instituição está marcada pela organização político-pedagógica que envolve os 

conhecimentos que ali são trabalhados para que as crianças aprendam. Isso acontece de tal modo que tem 

um valor estruturante na formação social das pessoas, dando-lhes identidade também pela aprendizagem 

de modos de ação e interação que são socialmente valorizados. Ou seja, o processo de escolarização marca-

nos no sentido de ampliar a compreensão da dinâmica social, das variadas forças e conhecimentos que 

disputam poder na sociedade, das diferentes interpretações de conteúdos, fatos, objetos, fenômenos e 

comportamentos sociais. Escola é: 

 
2 Texto escrito por Cecília Goulart Doutora em Letras – Professora da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) – (O texto na integra, é parte integrante da obra Ensino Fundamental de Nove Anos 
Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade, Ministério da Educação) 
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“um ambiente em que sujeitos buscam sua formação de forma 
intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e relações de 
mediação” (Pazeto, 2006, p.137). 

 

Os critérios de organização das crianças em classes/turmas/grupos e de arrumação das carteiras, 

dos grupos e dos materiais nas salas de aula; o planejamento do tempo para brincadeiras livres e da hora 

da refeição; a programação de atividades e os modos como elas são propostas e desenvolvidas – tudo isso 

influencia na forma como o projeto pedagógico se desenrola. Trabalhos coletivos constroem-se 

coletivamente; espaços democráticos reorganizam-se com a participação de todos, inclusive decidindo 

normas, limites, horários, distribuição de tarefas. 

Se as crianças participarem, desde o início dessa organização, terão a oportunidade de desenvolver 

o sentimento de pertencimento ao grupo e de responsabilidade pelas decisões tomadas.  

Na mesma direção anteriormente delineada, os professores, também coletivamente, organizam-se 

para estudar e planejar, além de avaliar os caminhos traçados e os resultados alcançados – avaliar a 

organização do trabalho como um todo. O movimento do conjunto de professores e dos demais 

participantes da vida escolar indica a disposição de, continuamente, rever posições, metodologias, modos 

de enfrentar surpresas e dificuldades. Ensinar-aprender envolve certa intimidade. O(a)s professore(a)s 

também devem se expor como pessoas que são, narrando fatos de suas histórias. Aprendemos com os 

outros: histórias puxam histórias e envolvem-nos, gerando, assim, relações de confiança e cumplicidade, 

básicas para consistentes relações de ensino aprendizagem. 

Descobrir e refletir sobre o que as crianças e os adolescentes já sabem, sobre suas histórias e seus 

processos, e também sobre o que desejamos que aprendam, fazem parte de processos organizativos. 

Organizar por quê? Para quê? Como? O que é necessário?  

A organização do trabalho pedagógico, então, deve ser pensada em função do que as crianças 

sabem, dos seus universos de conhecimentos, em relação aos conhecimentos e conteúdos que 

consideramos importantes que elas aprendam. No caso das séries/anos iniciais do ensino fundamental, a 

aprendizagem da língua escrita; o desenvolvimento do raciocínio matemático e a sua expressão em 

linguagem matemática; a ampliação de experiências com temáticas ligadas a muitas áreas do 

conhecimento; a compreensão de aspectos da realidade com a utilização de diversas formas de expressão 

e registro – tudo deve ser trabalhado de forma que as crianças possam, ludicamente, ir construindo outros 

modos de entender a realidade, estabelecendo novas condições de vida e de ação. 

Os planejamentos de ensino, os planos de aula e os projetos de trabalho são, portanto, frutos de 

reflexões coletivas e individuais cujo objetivo é a aprendizagem das crianças. Por isso, devem ser pensados 

a longo, médio e curto prazos, abrindo espaço para alterações, substituições e para novas e inesperadas 

situações que acontecem nas salas de aula e no entorno delas, que podem trazer significativas 

contribuições para a reflexão das crianças, gerando novos temas de interesse, novos conhecimentos e 

novas formas de interpretar a realidade. 
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2.1. A Prática do Planejamento – dos Sentidos aos seus Princípios3 

 

“Deve-se ensinar o que vale a pena ser aprendido” (Rubem Alves) 

 

O planejamento é ato e como sendo é uma atividade que projeta, organiza e sistematiza o fazer 

docente no que diz respeito aos seus fins, meios, forma e conteúdo. Pensando sobre o nosso trabalho 

ajustamos não só os conteúdos programáticos ao calendário escolar, mas definimos também outras 

questões de fundamental importância. Vejamos algumas: o que queremos que nossos alunos venham a 

fazer, a conhecer? Por que este conteúdo e não aquele? Quais atividades? Com qual tempo e recursos 

contamos? 

Desse modo, o planejamento é uma ação reflexiva, viva, continua. Uma atividade constante, 

permeada por um processo de avaliação e revisão sobre o que somos, fazemos e precisamos realizar para 

atingir nossos objetivos. É um ato decisório, portanto, político, pois nos exige escolhas, opções 

metodológicas e teóricas. Também é ético, uma vez que põe em questão ideias, valores, crenças e projetos 

que alimentam nossas práticas. 

Com o planejamento, esperamos prever ações e condições; racionalizar tempo e meios; fugir do 

improviso e da rotina; assegurar unidade, coerência, continuidade e sentido ao nosso trabalho. Cabe 

ressaltar que a ideia de assegurar unidade ao trabalho pedagógico como uma das razões de ser do 

planejamento não remete à padronização e uniformidade pretendida pelo tecnicismo. 

Nosso argumento está voltado para a defesa de um sentimento de corpo, de conjunto, de coesão, 

de compartilhamento de uma base teórica, de comunhão dos mesmos projetos de sociedade, de educação, 

de escola e de homem. Afinal, se estivermos juntos e firmes com relação aos marcos teóricos do Projeto 

Político Pedagógico da escola (GANDIN, 1997), poderemos escolher os caminhos a seguir. Como lembra 

Almeida (2002), sem o planejamento somos "navegadores sem sua carta náutica, à deriva, sem saber para 

onde ir e em qual porto ancorar (p. 59) 

Explicitado o sentido - as razoes de ser do ato de planejar para o trabalho docente - cabe interrogar 

sobre os princípios que devem orientar esta prática, tais como: a flexibilidade, a participação, a formalização, 

a coerência, a objetividade e a ousadia. 

Um dos traços delineadores do planejamento é a flexibilidade, que diz respeito a uma postura aberta 

às correções, à avaliação e ao replanejamento do percurso. É importante frisar que, de forma alguma, 

podemos entendê-la como acaso ou improviso. Trata-se de um princípio que reconhece os planos e as 

decisões previamente estabelecidas como guias, referenciais, faróis, nunca camisa de força que imobilize a 

revisão de valores e práticas. 

 
3 Texto extraído do livro Didático e Docência Aprendendo a Profissão. 2011. Escrito pelas professoras de didática 
Isabel Maria Sabino de Farias, Josete de Oliveira Castelo Branco Sales, Maria Margarete Sampaio de Carvalho 
Braga e Maria do Socorro lima Marques França. 
O livro Didático e Docência Aprendendo a Profissão faz parte do acervo do Programa nacional Biblioteca da 
Escola – PNBE do Professor 2013.  
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O caráter participativo, articulador, mobilizador de toda a comunidade escolar é outro princípio 

necessário à prática do planejamento. Este ato apresenta-se como um processo coletivo de “construção de 

ideias e práticas" (IBIDEM, p. 56). 

O registro das formulações decorrentes desse compartilhamento de intenções e ações, sob a forma 

de planos e ou projetos, assegura não só a memória, como também a possibilidade de realizar o trabalho 

realizado. Nesse sentido, a formalização apresenta-se como mais um princípio inerente à organização do 

trabalho coletivo. 

A coerência, outra marca do planejamento, é entendida como uma relação de concordância que 

envolve a reciprocidade entre os diferentes elementos que compõe um mesmo plano (objetivos, conteúdos, 

metodologia, recurso e avaliação); os vários planos de ensino entre si (de curso, de unidade temática e de 

aula); os planos de ensino e o Projeto Político pedagógico. Este último é um dos elementos constitutivos da 

identidade da escola. 

A objetividade e a ousadia, princípios típicos de um bom planejamento, fazem referência a pensar 

com os pés no chão, com possibilidades reais de sair do papel e da gaveta e, ao mesmo tempo, de 

desencadear mudanças. Assinala, pois, a necessidade e a possibilidade de projetar ações claras voltadas 

para a superação do real, mediante o delineamento de alternativas e condições materiais de trabalho e de 

fundamentos da escola. Em síntese, a objetividade e a ousadia apontam para o ser e o vir-a-ser como eixos 

fundamentais de uma prática planejada que se pretende transformadora.  

Momentos do planejamento – um continuum permeado de interseções 

 

   

(...) mire, veja: o mais importante e bonito do mundo é isto; que as 
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que 
elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o 
que a vida me ensinou. 
 JOÃO GUIMARÃES ROSA, Grande Sertão: Veredas 
 
 
 

O planejamento não se inicia nem se esgota na tarefa de elaboração de planos. Por não possuir um 

fim em si mesmo, toma a avaiação de experiências e o Projeto Político-Pedagógico da escola como 

elementos essenciais à edificação coletiva do novo. A avaliação, portanto, permeia todos os momentos do 

planejamento - na fase anterior à sistematização dos planos (avaliação diagnóstica), durante sua execução 

(avaliação formativa ou de processo) e ao termino do trabalho realizado (avaliação do resultado). Somente 

ela apresentará as informações necessárias ao planejamento e replanejamento da nossa prática, sem 

precisarmos começar da estaca zero. 

Desta forma, o planejamento se inicia com o diagnóstico da realidade sobre a qual iremos agir, 

intervir, alterar. De posse destes dados iniciais, passamos à fase da estruturação da ação pretendida, 

definindo cada um dos elementos do processo de ensino, a saber: os objetivos que almejamos alcançar com 

o trabalho empreendido; os conteúdos ou temáticas a serem exploradas; os procedimentos didáticos a 
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serem vivenciados; os recursos didáticos necessários às ações pretendidas; e a sistemática de avaliação da 

aprendizagem. 

Uma vez realizados o diagnóstico da realidade e a sistematização do plano, é chegada a hora de 

executá-lo. Nessa fase, novas informações chegam e situações não previstas poderão acontecer. O que 

fazer? Ignorar o planejado e assumir a posição corrente do "não adianta planejar" ou recorrer ao princípio 

da flexibilidade e fazer as necessárias correções do percurso? E nesse momento que o planejamento se 

revela como processo, movimento, atividade contínua e contingente. 

Executado o trabalho, retomamos o próprio plano, analisando sua concretização, as condições de 

exequibilidade, os resultados da aprendizagem dos alunos e o nosso desempenho como docentes. Tudo isso 

com vistas ao aperfeiçoamento de nossas práticas, o que exige um replanejamento. 

A descrição das etapas do ato de organizar a ação didática do professor - diagnóstico, planejamento, 

execução, avaliação e replanejamento - mostra que elas não se constituem de modo estanque, mas 

momentos vividos num continuum meado de interseções. 

 

2.1.1. Modalidades de Organização do Trabalho Pedagógico4 

“...a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque 
é novo, assim como o critério de recusa ao velho não apenas o 
cronológico. O velho preserva sua validade ou que encarna uma 
tradição ou marca uma presença no tempo continuo novo.” 

 (Freire, 1996, p. 35) 

 

As atividades discutidas a seguir levam em conta algumas possibilidades de integração/articulação 

entre as áreas do conhecimento, não só como processo de trabalho do(a) professor(a), na sala de aula, 

como da própria escola, como coletividade. Selecionamos quatro modalidades que podem contribuir 

bastante para a organização do tempo pedagógico: atividade permanente, sequências didáticas, projetos e 

atividades de sistematização.  

 

2.1.2. Atividade Permanente 

Trabalho regular, diário, semanal ou quinzenal que objetiva uma familiaridade maior com um gênero 

textual, um assunto/tema de uma área curricular, de modo que os estudantes tenham a oportunidade de 

conhecer diferentes maneiras de ler, de brincar, de produzir textos, de fazer arte etc. Tenham, ainda, a 

oportunidade de falar sobre o lido/vivido com outros, numa verdadeira “comunidade”. 

 
4 Texto escrito por Alfredina Nery, Formada em Letras e Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) de São Paulo – Professora universitária, formadora e consultora pedagógica na área de 
linguagem/ língua/ leitura. (O texto é parte integrante da obra Ensino Fundamental de Nove Anos Orientações 
para a inclusão da criança de seis anos de idade, Ministério da Educação) 
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Momento em que se discutem assuntos/temas de interesse das crianças. “Como viviam os 

dinossauros?” “Por que a água do mar é salgada?” “Como as crianças indígenas brincam?”. Cada estudante 

ou grupo pode se encarregar de tentar descobrir respostas para as perguntas. O professor também pode 

trazer, para esse momento, suas observações sobre o que mais mobiliza sua turma, em termos de 

curiosidade científica. É hora de trazer conteúdos das outras áreas curriculares: história, geografia, ciências, 

matemática, educação física, como objeto de leitura e discussão. 

2.1.3. Sequência Didática5 

 

Dentre as diversas formas de organizar o trabalho pedagógico, podemos citar o trabalho com 

sequências didáticas. Para Zabala (1998, p.18), sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um 

fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. O tempo destinado às atividades que 

compõem a sequência didática pode ser mais curto ou mais longo, dependendo das necessidades e das 

características do grupo de alunos.  

Um aspecto importante do uso das sequências didáticas é a possibilidade de desenvolver um trabalho 

interdisciplinar e, desse modo, poder contemplar, por meio de atividades diversificadas e articuladas, 

variados componentes curriculares.  

Muitos professores entendem a importância de desenvolver um trabalho interdisciplinar e até 

desejam realizá-lo, porém sua efetivação nem sempre acontece, pois muitas vezes há falta de subsídios 

teórico-metodológicos que facilitem o planejamento de um trabalho sob essa perspectiva, gerando ainda 

muito fortemente uma prática fragmentada do conhecimento. É importante investir em uma proposta que 

favoreça a interação das disciplinas entre si e com a realidade, objetivando a formação integral dos alunos. 

Quando se pensa na construção do conhecimento, temos a clareza de que são vários os fatores que 

intervêm nesse processo. Quando pensamos apenas na sala de aula, já podemos visualizar relações 

complexas como, por exemplo, as interações professor/aluno, aluno/aluno, aluno/objeto de 

conhecimento, dentre outras. O trabalho interdisciplinar pode aproximar o estudante de sua realidade mais 

ampla, auxiliando na compreensão da complexidade que norteia o objeto de estudo e favorecendo uma 

formação mais crítica. 

Organizar o ensino por meio de sequências didáticas ajuda o professor no planejamento de situações 

que facilitam a construção de determinado conhecimento pelo aluno, por meio de atividades articuladas 

em um tempo variável, dependendo da necessidade individual ou coletiva dos alunos.  

Mesmo planejada previamente, uma sequência didática deve ter um caráter flexível, de modo a 

permitir que outras situações venham a ser incorporadas ao processo, caso alguns conhecimentos precisem 

 
5 Texto escrito por Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves Pessoa – Professora da Universidade Federal de 
Pernambuco – (O texto é parte integrante do Caderno 03 - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 
Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização/ Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 
Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2015.) 
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ser mais aprofundados. Além disso, esse trabalho proporciona a integração entre os vários eixos de ensino 

da língua (oralidade, leitura, produção de texto e análise linguística) e de diversos componentes curriculares 

(Ciências, Geografia, História, dentre outros) 

Dentre os modelos de sequência didática existentes, discutiremos dois deles: um proposto por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), cujo objetivo predominante é desenvolver o conhecimento de um 

determinado gênero textual oral ou escrito; e o outro proposto a partir das reflexões sobre situações 

didáticas, realizadas por Brousseau (1996), com foco em conteúdos específicos, podendo envolver um ou 

mais componentes curriculares. 

No primeiro modelo, as atividades têm início com a apresentação da situação, que tem o objetivo de 

levar os alunos a compreender a necessidade de aprendizagem do gênero que será foco de trabalho. Essa 

seria uma forma de envolver os alunos no que está sendo proposto. Além disso, é nesse momento que os 

alunos constroem uma representação da situação de comunicação que será realizada na produção final. 

Em seguida, solicita-se uma produção inicial do gênero, com o objetivo de diagnosticar o conhecimento dos 

alunos, a fim de orientar as atividades a serem trabalhadas nos módulos, que constituirão as etapas 

seguintes. Esses módulos são compostos por diversas atividades articuladas, que favorecem a construção 

de determinado(s) conhecimento(s). No decorrer dos módulos, o professor pode avaliar o avanço dos 

alunos e analisar a necessidade de retomar ou ampliar algumas discussões, de modo a contribuir com a 

aprendizagem. 

Após o trabalho desenvolvido nos módulos com o 

gênero textual, o aluno é colocado novamente na 

situação de produção de texto (produção final), 

revelando, assim, o conhecimento construído ao longo 

dos módulos. O segundo modelo tem sido construído a 

partir das reflexões no campo da Educação Matemática 

e, mais especificamente, da Teoria das Situações 

Didáticas, formulada por Guy Brousseau (1996). Para 

esse autor, o professor deve criar situações de ensino que aproximem o aluno do objeto de conhecimento. 

Nesse sentido, deve buscar situações significativas e contextualizadas, de modo que os alunos possam 

vivenciar o conhecimento. 

Brousseau (1996) classifica as situações didáticas em 05 tipos distintos. Os quatro primeiros tipos têm 

o objetivo de engajar o aluno na sua própria aprendizagem, passando este, assim, a ser também autor do 

processo e assumindo para si o problema a ser resolvido. Os tipos são: a devolução, que corresponde ao 

momento em que o professor divide com o aluno uma parte da responsabilidade pela aprendizagem; a 

situação de ação, na qual o professor lança para os alunos um problema a ser resolvido, levando-os a 

reflexões e tentativas de resolução a partir de seus conhecimentos prévios; as situações de formulação, nas 

quais, a partir de atividades ou sequência de atividades, o aluno deve explicar para o grupo, por meio de 

uma linguagem um pouco menos coloquial do que a que costuma usar (não necessariamente uma 

linguagem técnica), as estratégias utilizadas para a resolução de um determinado problema; e a situação 
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de validação, que corresponde a tentativas do aluno para convencer o grupo de que suas informações são 

verdadeiras, por meio da resolução de outras atividades. 

Por fim, na situação de institucionalização do saber, a intenção didática do professor é revelada aos 

alunos, cabendo a ele sistematizar as produções/informações dos estudantes por meio da formalização e 

generalização dos conhecimentos, do plano particular e individual, para uma dimensão histórica e cultural 

mais próxima do saber científico.  

Tais tipos de situação didática estão fortemente entrelaçados e quando acontecem deste modo 

promovem a preparação para a aprendizagem, com ativação de conhecimentos prévios, ações de resolução 

de problemas e reflexões, vivenciadas de modo coletivo, e formalização, o que ajuda os alunos a integrarem 

todas as informações disponibilizadas no processo.  

Nos dois modelos de sequência didática apresentados, sugere-se que seja proposta ao aluno uma 

situação de aprendizagem que lhe possibilite envolver-se ativamente na proposta e sentir a necessidade de 

buscar o conhecimento. Nessa perspectiva, não é apresentado um conceito pronto, mas, por meio das 

situações formuladas, estimula-se o estudante a refletir e a falar sobre o conhecimento, para que consiga 

chegar às suas conclusões e, assim, sistematizar o saber. É importante salientar que as atividades devem 

ser articuladas e progressivas, de modo que os alunos agreguem conhecimentos que ajudem a resolver os 

problemas propostos nas fases seguintes. 

A escolha, pelo professor, do modelo de sequência a ser adotado depende do seu objetivo didático. 

Além disso, ele pode propor sequências didáticas que não correspondam aos modelos apresentados 

anteriormente, mas que também favoreçam o desenvolvimento de um trabalho articulado com os 

componentes curriculares e com os eixos de ensino.  

 

2.1.4. Projetos 

 

De um modo geral, os projetos aprofundam conteúdos de estudo que começam com uma ideia e são 

desenvolvidos durante um período, envolvendo situações concretas que levam a reflexões resultantes 

destas. Nessa perspectiva, considera-se que um bom projeto é aquele que possibilita às crianças 

interagirem entre elas, discutindo, decidindo, dialogando, resolvendo conflitos 

e estabelecendo regras e metas. Por meio de um trabalho com 

um currículo aberto, que abrange qualquer área de 

conhecimento, a criança é levada a perceber e representar o 

mundo natural e cultural em que vive. Essa modalidade de 

organização do trabalho pedagógico prevê um produto final, 

com objetivos claros, dimensionamento no tempo, divisão de 

tarefas e, por fim, a avaliação final em função do que se 

pretendia. Tudo isso feito de forma compartilhada e com cada 

estudante tendo autonomia pessoal e responsabilidade coletiva para o desenvolvimento do projeto.  
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2.1.5. Atividades de Sistematização 

 

São atividades destinadas à sistematização de conhecimentos do aluno ao fixarem conteúdos que 

estão sendo trabalhados. Em suma, a sistematização se caracteriza pela organização de práticas e conceitos 

que resultem numa reflexão e reelaboração do pensamento.  

 

2.2. Ensino por Investigação 6 

O ensino por investigação na Educação Básica tem como objetivo contribuir com a prática pedagógica 

de professores propondo atividades em que os estudantes possam aprender e fazer conexões com aquilo 

que já sabem, a partir de problemas reais, propor um ensino ativo que contribui para que os estudantes aprendam 

agindo de maneira diferenciada, indagando, refletindo, apresentando suas ideias, participando ativamente do 

processo.  

Um dos pontos importantes para se trabalhar com o ensino por investigação é pelo uso da 

argumentação, assim como afirma Sasseron (2013, p. 47):  

 

Ao longo da investigação, ao permitir e promover situações em que ocorram interações discursivas, 
o professor poderá oferecer condições para que argumentação surja. Para isso, é necessário que ele 
se atente ao trabalho de organização e análise dos dados e informações existentes e questione 
sempre os alunos, propondo perguntas de tal modo que seja possível analisar observações feitas e/ou 
hipóteses levantadas e contrapor situações.   

 

Intervenções pedagógicas dessa natureza viabilizam o despertar de reflexão e o estabelecimento de 

relação entre as práticas desenvolvidas na escola e suas atividades cotidianas. Par tanto é preciso fazer uso 

de atividades com perfil investigativo no sentido de proporcionar aos alunos ambientes ricos de discussão, 

e acima de tudo, que sejam capazes de levantar hipóteses e resolver problemas de sua comunidade ou de 

suas próprias vivencia. Assim o ensino por investigação requer uma prática pedagógica dinâmica pautada 

num planejamento claro considerando o tempo, o espaço e os materiais pedagógicos.  

Segundo Lima e Maués (2006), “os alunos que são colocados em processos investigativos, envolvem-

se com a sua aprendizagem, constroem questões, levantam hipóteses, analisam evidências e comunicam 

os seus resultados”. 

 
6 Texto escrito por: Elisandra Chastel Francischini Vidrik, professora da rede estadual de ensino. Mestre em 
Ensino de Química, pelo Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais, da Universidade Federal 
de Mato Grosso – PPGECN/UFMT e doutoranda do Programa em Educação para a Ciência, da Universidade 
Estadual Paulista“ Júlio de Mesquita Filho” – UNESP- Campus Bauru. (Esse texto, na íntegra, é parte 
integrante das CONCEPÇÕES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA, Proposta Curricular para o Território-Mato-
Grossense, Versão Preliminar, Mato Grosso, 2018) 
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De acordo com Azevedo (2004, p.21 apud CARVALHO et al, 2004), para uma atividade ser considerada 

como investigativa é necessário que o aluno não se limite apenas ao trabalho de manipulação e observação, 

“ela deve conter características de um trabalho científico”. Esse tipo de investigação precisa estar 

fundamentado, de modo que o professor apresente um problema a ser resolvido e o aluno entenda o 

porquê de estar investigando.  

A escola tem a missão de habilitar os indivíduos para a sua sobrevivência na sociedade, preparando-

os não só para a responsabilidade que venham a assumir, como também para as tomadas de decisões que 

a vida exige. 

2.3. Avaliação: Concepção, Procedimento e Instrumento7 

 

Qualquer que seja a modalidade escolhida de avaliação, sempre deve 
possibilitar ao educando que reelabore e expresse o conteúdo aprendido, 
enfatizando todas as dimensões que foram explicitadas na Problematização 
e trabalhadas na Instrumentalização, passando de uma visão naturalizada a 
uma visão histórica, de conjunto, dos conteúdos em sua função social. Isto 
significa que não basta ter aprendido um conteúdo para uma prova, mas um 
conteúdo em função de uma necessidade social, de uma transformação social 

(GASPARIN, 2005, p.137). 
 

 

 Outro aspecto importante da ação pedagógica é a avaliação, que entendemos ser formativa quando 

ultrapassa o sentido de verificação. A avaliação que nos interessa é aquela capaz de se articular ao 

planejamento elaborado, cumprindo assim o papel de elemento formativo.  

Conforme Hoffmann (2015, p. 13), “Avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da 

criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões com a intenção de favorecer o máximo 

possível seu desenvolvimento”. O ato de avaliar, se constante e sistemático, possibilitará o 

acompanhamento e os registros de avanços conquistados nos cuidados e na educação da criança.  

 

Avaliar, na concepção mediadora, portanto, engloba, necessariamente, a intenção pedagógica. Não 
basta estar ao lado da criança, observando-a. Planejar atividades e práticas pedagógicas, redefinir 
posturas, reorganizar o ambiente de aprendizagem e outras ações, com base no que se observa, são 
procedimentos inerentes ao processo avaliativo. Sem a ação pedagógica, não se completa o ciclo de 
avaliação na sua concepção de continuidade, de ação-reflexão-ação (HOFFMANN, 2015, p. 15). 
  

No tocante a avaliação para as aprendizagens8, a ênfase se dá à avaliação com vista à aprendizagem 

das crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, a avaliação objetiva, na perspectiva de Cardinet (1993), para 

facilitar a aprendizagem dos alunos. 

 
7 Esse texto, na íntegra, é parte integrante das CONCEPÇÕES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA, Proposta Curricular 
para o Território-Mato-Grossense, Versão Preliminar, Mato Grosso, 2018 
8 Escrito por Rosenei Bairros de Freitas Carvalho, professora da rede estadual e municipal de ensino, em 
Rondonópolis. Pedagoga, Doutora em Educação pela Universidade de Lisboa-Portugal.  
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Neste sentido, compete ao professor criar as condições para que as dificuldades dos educandos sejam 

superadas, o que implica também a avaliação do resultado de sua própria intervenção. Nessa perspectiva 

de ensino, a avaliação funciona como um guia da ação. Ela assume, portanto, a função, não mais de 

“aprovar” ou “reprovar” o educando, mas, sim, de ajudá-lo a identificar quais as competências/objetos de 

conhecimento/habilidades que ele já construiu, satisfatoriamente e quais ainda precisa desenvolver.  

A avaliação também é comparada a um sistema de comunicação, a um diálogo entre professor e 

educandos, por meio da sistematização das informações recolhidas, de cunho investigativo (CARDINET, 

1993; FREIRE, 1996). Entende-se que, assim concebida, a avaliação tem um caráter interativo, a partir da 

interpretação dos dados por ela fornecidos.  Neste mesmo ponto de vista, concebe-se a avaliação como   

 

todo e qualquer processo deliberado e sistemático de recolha de informação, mais ou menos 
participado e interactivo, mais ou menos negociado, mais ou menos contextualizado, acerca do que 
os alunos sabem e são capazes de fazer numa diversidade de situações (FERNANDES, 2005, 
p.16).  

 

Uma das perspectivas da concepção e da prática avaliativa trazidas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9.394/1996, em seu Art. 23, pressupõe a lógica de inclusão, a qual situa a defesa 

de uma avaliação inclusiva no âmbito de um horizonte de expectativas mais amplo: a democratização do 

acesso ao conhecimento e a constituição de uma práxis educativa libertadora (FREITAS, 2005, CARVALHO, 

2014).   

Neste cenário, as práticas de uma avaliação inclusiva respeitam as diferenças, criam mecanismos de 

apoio à aprendizagem e comprometem-se com a reflexão crítica e permanente sobre o cotidiano escolar. 

Assim sendo, a avaliação consiste em responsabilidade coletiva e orienta-se no sentido da transformação 

das condições que naturalizam o fracasso escolar, a partir do pressuposto de que todos têm condições de 

aprender e dar continuidade à sua trajetória escolar (CARVALHO, 2014).  

Avaliação inclusiva tem como finalidade: compreender o que os alunos já sabem e o que precisam 

aprender; que os professores programem intervenções; garantam as aprendizagens; redefinam o 

planejamento; favoreçam a aprendizagem e redirecionem a prática na sala de aula. Dessa forma, a avaliação 

para aprendizagem deve servir para orientar e regular a prática pedagógica, colocando-se a serviço das 

aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação é a síntese dialética de todo o 

trabalho pedagógico desenvolvido na 

escola. 

Eslivaine Severino Barboza Peres 
 

Os critérios avaliativos também precisam ser 

muito bem definidos de acordo com os 

objetivos preestabelecidos dentro de cada 

conteúdo. 

Rosiane Do Rocio Kirschke Correa 
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Nessa percepção, avaliar é, portanto, o exercício de um olhar sensível, de uma escuta atenta e 

cuidadosa do outro, é um ato de “amorosidade”, apropriando-se das palavras de Paulo Freire. Consiste, 

ainda, numa perspectiva de avaliação como um ato de inclusão e que consiste em diferentes funções:  

  Função Diagnóstica da Avaliação  

Avaliar para promover significa, assim, compreender a finalidade dessa 
prática a serviço da aprendizagem, da melhoria da ação pedagógica, 
visando à promoção moral e intelectual dos alunos. 
 (HOFFMANN, 2001, p.18). 
 
 

Uma avaliação diagnóstica de forma genérica se justifica sempre que se pretende identificar um ponto 

de partida, quer no tocante à caracterização da comunidade na qual a escola está inserida ou às 

características da turma e das crianças/adolescentes/jovens, quer em relação aos conhecimentos que estes 

possuem sobre assuntos relacionados com as competências/objetos de conhecimento/habilidades 

(CORTESÃO, 2002).  

Uma das razões do mérito atribuído à função diagnóstica ou inicial da avaliação é que ela proporciona 

informações acerca das competências/objetos do conhecimento /habilidades das crianças, adolescentes e 

jovens antes de se iniciar um processo de ensino-aprendizagem (MIRAS e SOLÉ, 1996; BLOOM, HASTINGS 

e MADAUS, 1971).  

Como se pode verificar, esse tipo de avaliação pode ser extremamente relevante por fornecer, ao 

professor, elementos que lhe possibilitarão adequar o tipo de trabalho a desenvolver, tendo em vista as 

características e conhecimentos dos estudantes com os quais irá trabalhar, por permitir que suas 

competências sejam identificadas ainda no início de uma fase de trabalho e, assim, atenda-se ao ritmo de 

cada um. (HADJI, 1994; SACRISTÁN, 1998).   

Nota-se, ademais, que a avaliação diagnóstica não ocorre em períodos pré-determinados, podendo 

ser realizada no início do ano letivo, no início de uma unidade de ensino e sempre que se pretenda 

A avaliação é um processo de análise do 

trabalho pedagógico e retomada do 

conhecimento, portanto, é de fundamental 

importância que os instrumentos avaliativos 

sejam diversificados no processo de ensino 

e aprendizagem. 

Deolinda Maria Marques Pereira 
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introduzir nova aprendizagem e que se considere necessário proceder a uma avaliação desse tipo. Em 

síntese, tal avaliação deve dar indicações que permitam prever a evolução de um objeto avaliado, ao 

fornecer informação no sentido de orientar o processo formativo9. 

 Função Formativa da Avaliação  

O professor assume o papel de investigador, de esclarecedor, de organizador de 
experiências significativas de aprendizagem. Seu compromisso é o de agir 
refletidamente, criando e recriando alternativas pedagógicas adequadas a partir da 
melhor observação e conhecimento de cada um dos alunos, sem perder a 
observação do conjunto e promovendo sempre ações interativas. 
(HOFFMANN, 2001, p.18). 

 

  Ao referir-se à função formativa da avaliação, entende-se como uma atividade contínua, 

progressiva, sistemática, flexível, orientadora da atividade educativa, ao respeitar o ritmo individual de cada 

estudante. A propósito do assunto, veja Perrenoud (1999), Fernandes (2005) Allal (1986) e Cardinet (1986).  

Tal avaliação consiste em uma prática educativa, comprometida com a aprendizagem significativa de 

todos os estudantes. Ao educador, compete buscar o aperfeiçoamento da sua prática, ou seja, a capacidade 

de ação-reflexão-ação, caracterizada como um processo de interpretação e intervenção sobre o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, o feedback fornecido aos estudantes é um dos contributos para melhorar sua 

motivação e autoestima, levando, assim, à melhoria da aprendizagem. O feedback constitui-se na própria 

essência da avaliação formativa. Esta é a função da avaliação em que a preocupação central reside na 

recolha de dados para a reorientação das aprendizagens não atingidas (e de aspectos a melhorar), bem 

como do trabalho docente, por apontar falhas do mesmo. Por isso, pode-se concordar com Cortesão e 

Torres (1993), que descrevem este tipo de avaliação como sendo uma “bússola orientadora” do processo 

ensino-aprendizagem (CORTESÃO, 2002, p.39).  

Destaca-se que essa avaliação se direciona para um processo de investigação contínua e dinâmica da 

avaliação pedagógica como um todo. É necessário, portanto, construir uma nova cultura de avaliação, uma 

nova prática pedagógica comprometida com a inclusão, com o respeito ao tempo de aprendizagem.  

 Função Somativa da Avaliação  

 
9 Esse texto é parte integrante do documento Avaliação para Aprendizagem: A Articulação entre 

Ensino, Aprendizagem e Avaliação, 2013. Autora Rosenei Bairros de Freitas Carvalho, Doutora em Educação 

pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa- Portugal. 
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A avaliação neste contexto, não poderá ser uma ação mecânica. Ao 
contrário, terá de ser uma atividade racionalmente definida, dentro de um 
encaminhamento político e decisório a favor da competência de todos para 
a participação democrática da vida social. (LUCKESI, 2006, p.46) 

 

É esta a função que tem maior tradição nas práticas avaliativas e também a que se projeta para o 

exterior, refletindo em boletins de notas, relatórios e pareceres. Isso porque a comunidade educativa 

reclama, com maior ênfase os pais, por avaliações em sua função somativa, em finais de processo.   

A concepção de avaliação somativa tem se alterado ao longo do tempo, o que impede que se 

considere um sentido universal para a mesma. Atualmente, esta função pretende representar um sumário 

de resultados obtidos numa situação educativa e ocupa momentos específicos, ao fim de uma fase, de um 

ciclo, de um ano, de um período letivo ou de uma unidade de ensino. Consiste, pois, no balanço das 

aprendizagens depois de uma ou várias sequências de ensino-aprendizagem (CARDINET, 1986; CORTESÃO, 

2002; HADJI, 1994; SÁCRISTÁN, 1998).  

Trata-se, portanto, de uma avaliação que mede os resultados de aprendizagem e os revela 

publicamente, assumindo uma expressão quantitativa ou qualitativa: pela atribuição de notas, mas também 

por certas expressões utilizadas pelo professor ─ “excelente”, “bom” ou “regular” ─ assinaladas no final de 

um trabalho ou de um período de ensino-aprendizagem, objetivando comunicar, ao aluno e aos pais, os 

resultados conseguidos (CORTESÃO, 2002; LEITE e FERNANDES, 2002; FERREIRA, 2007).   

Assim, embora se atribua a essa avaliação todas essas funções, seu caráter mais importante é de 

analisar os resultados para se tomar decisões acerca da melhoria dos de ensino e aprendizagem.    

Neste ponto, vale salientar que as diferentes funções de avaliação, a saber: a diagnóstica, a formativa 

e a somativa, não se excluem entre si. Nesta concepção, a avaliação somativa pode desempenhar um 

importante papel formativo, não devendo ser entendida, exclusivamente, como uma avaliação final. Logo, 

considerar de forma dicotômica a avaliação formativa e a somativa, valorizando a primeira e censurando a 

segunda, não tem sentido pedagógico: ambas podem e devem ser formadoras.  

A sistematicidade da avaliação é importante e ela pode ser realizada de diferentes formas, por meio 

de observação e relatório, a partir de acompanhamento de atividades e mediante instrumentos avaliativos 

contextualizados que oportunizem vivências diversas para a criança.   

Tendo em vista que as avaliações de larga escala já fazem parte da realidade das crianças brasileiras 

há algum tempo, as escolas necessitam acompanhar a criança para que elas possam compreender esse 

processo da forma mais tranquila possível. A naturalização das práticas de avaliação no âmbito escolar 

poderá tornar mais familiar o processo de avaliação, ao longo da escolarização.  

 

  

2.4. Monitoramentos da Aprendizagem e da Gestão Escolar no Ensino Fundamental 

 
A educação, como constituinte do processo de humanização, que se 
expressa por meio de mediações, assume papel central na organização 
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da convivência do humano em suas relações e interações, matéria-prima 
da constituição da vida pessoal e social (GUARÁ, 2006, p.16). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, aborda em diferentes artigos a 

necessidade de a escola manter padrão de qualidade na oferta do processo de ensino e de aprendizagem.  

No seu artigo 3º quando declara os princípios da educação, no inciso IX, que determina a garantia de 

padrão de qualidade. No artigo 4º, ao referir-se ao dever do Estado com a educação, expressa a garantia de 

padrão de qualidade, através do inciso IX, “padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como 

variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem”.  

Portanto, o compromisso com a oferta de uma educação de qualidade está assegurado em lei. A escola 

para garantir estas determinações, deve acompanhar a aprendizagem do aluno, não somente por meio de 

monitoramento da aprendizagem, mas do desenvolvimento de todos os processos administrativos e 

pedagógicos da instituição de ensino.  

O dever da escola consiste em garantir padrão de qualidade da aprendizagem, por meio do 

desenvolvimento de suas ações. Assim, deve avaliar periodicamente os processos instituídos e promover 

intervenções através de metas, estratégias e ações que garantam os direitos dos estudantes.  

A escola deve estar em constante reflexão sobre os resultados alcançados a cada etapa e o que está 

estabelecido no Projeto Político Pedagógico (PPP). Através dos objetivos prescritos no PPP, a escola precisa 

estabelecer processos para avaliar a qualidade do seu trabalho, as quais envolvem a avaliação da 

aprendizagem aplicada aos alunos e a avaliação da organização administrativa, financeira e pedagógica da 

escola, denominada avaliação institucional.  

A avaliação da aprendizagem é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor, 

equipe gestora e Secretaria de Educação e, deve acompanhar todos os passos do processo de ensino e 

aprendizagem. É através da avaliação da aprendizagem que surgem possibilidades de análise dos resultados 

obtidos no decorrer do trabalho de todos os envolvidos no processo educacional, além de evidenciar, onde 

o sistema de ensino necessita concentrar esforços para garantir os objetivos e metas estabelecidas. 

Além da estrutura de avaliação da aprendizagem instituída em cada escola da rede municipal de 

ensino, estas participam de avaliações educacionais estruturadas pela Secretaria Municipal de Educação - 

SME e advindas do Ministério da Educação. Estes mecanismos permitem analisar, mediante resultados e 

comparativos de aprendizagens em nível institucional, municipal e nacional, quais os objetivos e metas de 

aprendizagem foram alcançados e ainda, quais as habilidades necessitam de intervenções pedagógicas 

intensificadas. 

A partir das avaliações a escola estabelece metas e ações em um plano de intervenção pedagógica, 

constituído após discussões realizadas em conselho de classe e reunião pedagógica.  

O conselho de classe, de responsabilidade da equipe gestora com representatividade de professores, 

pais e alunos, é um espaço de reflexão sobre o processo de aprendizagem e do fazer pedagógico, conforme 

explica Catarina Iavelberg, assessora psicoeducacional especializada em Psicologia da Educação: 
 

O conselho de classe é uma das poucas oportunidades em que é possível reunir os docentes das 
diversas disciplinas de um mesmo ano com o objetivo de analisar os processos de ensino e de 
aprendizagem sob múltiplas perspectivas.  
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Após o conselho de classe, a reunião pedagógica ocorre com o envolvimento de todos os docentes 

das instituições de ensino. Este é um momento previamente planejado, com intencionalidade pedagógica 

transformadora, que proporciona análise do currículo e do Projeto Político Pedagógico.  Bueno10 afirma que 

na reunião pedagógica, devem ser discutidas questões que reflitam os conteúdos e papel que a escola 

desempenha para as famílias atendidas. “É espaço de encontro, de escuta, de trocas e de transformação. 

Informações que viram conhecimentos, palavras que viram documento, vivências que viram experiências, e 

planos que se concretizam.” 

Assim, o corpo docente conhece, reflete e discute seus resultados, com base no currículo e no PPP da 

escola, para estruturar o plano de intervenção pedagógica que permitirá o alcance dos objetivos e metas 

instituídas. 

Para garantir a qualidade da educação, conforme 

mencionado, a reflexão sobre a escola deve ir além dos 

resultados de ensino e aprendizagem. Neste sentido, a avaliação 

institucional tem sua legitimidade quando proporciona a visão do 

funcionamento de todos os aspectos da escola e de suas relações, 

que são indispensáveis para garantir a democracia e assegurar a 

participação de toda a comunidade escolar.  

A avaliação institucional é uma das formas da gestão conhecer o que pensam os diferentes segmentos, 

seus anseios, fragilidades e pontos fortes. Com a análise dos resultados da aplicação da avaliação 

institucional, o gestor tem condições de promover e estimular a melhoria do desempenho de toda a equipe 

escolar, estabelecendo a sintonia do trabalho e entre as pessoas.  

Com a garantia de que todos os segmentos da escola sejam avaliados, seguindo etapas como a coleta 

de dados, de maneira fidedigna, sigilosa, preservando o autor das informações, a divulgação e utilização dos 

resultados da avaliação de forma eficiente e eficaz, é possível estabelecer as condições necessárias para a 

superação dos problemas e conflitos internos, em prol da melhoria do processo educativo.   

A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, observando a importância de obter dados 

que propiciem o desenvolvimento de políticas educacionais mais eficientes, visando a aplicação de recursos 

e melhor rendimento dos estudantes, vem aprimorando o processo de avaliação e monitoramento da 

educação na rede municipal de ensino, através de um conjunto de ações que tem como foco a melhoria da 

qualidade da educação básica ofertada. 

Através da implementação de um Sistema de Avaliação da Educação Básica da Rede Municipal de 

Lucas do Rio Verde, que envolverá o sistema digital instituído na rede, avaliações educacionais e 

institucionais e formação continuada, a SME, por intermédio dos resultados mensurados, realizará 

acompanhamento e intervenções pedagógicas junto as instituições de ensino, garantindo políticas públicas 

direcionadas:  

I. Sistema digital instituído (taxa de aprovação, retenção, abandono, distorção, aprendizagem, etc). 

 
10 Marcelo Cunha Bueno – diretor pedagógico da Escola Estilo de Aprender, em São Paulo. – Artigo 

Reunião pedagógica: que espaço é esse? Disponível em www.portaleducação.com.br 

http://www.portaleducação/
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II. Aplicação de Provas para os alunos. 

III. Aplicação de questionários para os alunos, professores, equipe gestora, equipe de apoio e pais.  

IV. Mensuração de resultados. 

V. Análise de Resultados de avaliações externas. 

VI. Acompanhamento e intervenção pedagógica (equipe que analisa os resultados e realiza 

intervenções pedagógicas em cada unidade escolar). 

VII. Formação continuada.  

Decisões bem tomadas dependem de dados registrados de forma sistemática, organizada e atualizada. 

Souza (2005) observa que esses dados, quando bem analisados, revelam dimensões de uma realidade 

complexa e dimensionam a magnitude de fenômenos ocorrentes, propiciando uma visão mais abrangente 

dessa realidade e a compreensão das inter-relações em sua dinâmica. Quando esses dados integram um 

sistema de informações e recebem tratamentos estatísticos adequados são denominados indicadores. 

Ações corretivas adequadas para uma situação indesejável podem ser elaboradas acompanhando a 

evolução de indicadores que retratam de forma adequada fenômenos relacionados a essa situação. 

Com foco na aprendizagem, no combate à evasão escolar e reprovação, na ampliação do tempo 

escolar e na alfabetização na idade certa, a SME acredita que a qualidade da educação será atingida, pois a 

equidade educacional, que assegura as condições mínimas de aprendizagem para todos os estudantes, será 

vista como prioridade para toda a rede municipal de educação. 
 

3. DIVERSIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma 
correta organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento 
mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta 
ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a 
aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para 
que se desenvolvam na criança essas características humanas não-naturais, 
mas formadas historicamente (VIGOTSKI, 2001, p. 115). 

 

3.1. A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na Educação Básica  

Em conformidade com os textos legais, o princípio básico que orienta a Educação Especial na 

perspectiva inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas, entre outras. Este conceito é a base de sustentação de uma só escola para todos. Além de 

trabalhar o conhecimento de forma sistematizada, a escola deve objetivar processos de aprendizagem, de 

acordo com as necessidades básicas de cada estudante. O artigo 208, da Constituição Federal de 1988, diz 
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que é dever do Estado garantir "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino".   

Considerando que a Inclusão escolar consiste no conceito de todas as crianças terem acesso, de 

modo igualitário, ao sistema de ensino. Não é permitido qualquer tipo de discriminação, seja de gênero, 

etnia, religião, classe social, condições físicas e psicológicas, etc. 

Neste sentido, a Educação Especial, conforme definida pelos dispositivos legais pertinentes, é uma 

modalidade educativa configuradora de proposta pedagógica que hospeda concepções, formas de 

exequibilidade e serviços especializados, institucional e operacionalmente estruturados, assestados para 

apoiar, complementar e suplementar o processo de educação escolar e o itinerário formativo, em nível 

ascendente, de estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. Este conceito envolve o princípio democrático de educação para todos, inserida na 

transversalidade das diferentes etapas e modalidades da educação escolar. Ou seja, estamos diante de 

uma noção que ultrapassa o conceito de escola especial.     

Para estas tarefas, os professores devem se capacitar, de forma permanente, objetivando atuar na 

perspectiva de uma sala de aula que já não foca a deficiência do estudante, mas o tipo de resposta educativa 

e de recursos e apoios que a escola disponibiliza para que este aluno obtenha sucesso escolar.   Em outras 

palavras, foca em suas competências, ajudando o mesmo a desenvolver essas e interagir de forma 

igualitária durante o processo de aprendizagem. A resposta para a internalização curricular pelo educando 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, está nas 

formas e nas condições de aprendizagem que lhe são oferecidas.          

De partida, convém atentar para o fato de que estudantes com deficiência visual, auditiva ou física, 

detêm em princípio, todas as condições para o acompanhamento dos colegas de turma. Este não é o caso 

daqueles com deficiência intelectual, paralisia cerebral, autismo e situações cognitivas diferenciadas, entre 

outras que necessitam, de fato, de um plano de ensino, com configuração específica, com objetivos e 

organização didática diferenciada. Aspectos que, igualmente, devem ser considerados no caso de 

estudantes com altas habilidades.    

Na direção ora indicada, uma possibilidade se impõe, que é o avanço no fortalecimento de um 

processo diferenciado de ensino-aprendizagem, com foco na progressão escolar dos alunos.    

De fato, o princípio da aprendizagem diferenciada, decisivo nas práticas escolares inclusivas, não deve 

caminhar para uma categorização dos estudantes. Segundo FLEITH (2008, p.25) o foco sempre necessita ser 

o aluno com suas necessidades de aprendizagem cognitivas, afetivas e físicas, o que implicará em 

planejamento, investimento, reorganização, entre outras ações. 

A questão aqui é de natureza totalmente diversa. Tem a ver, sob o ponto de vista pedagógico, com 

currículo e, sob o ponto de vista da gestão escolar, com procedimentos. Mas, o currículo definido não 

impede sua execução com suficiente flexibilidade, para que se adequem aos estudantes na conformação de 

suas necessidades.  É por isto que, falar de inclusão sugere em ter clareza de que ela não se propõe somente 

a um determinado grupo de alunos, implica em pensar numa outra escola, sem discriminação, sem estigmas, 
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sem diferenciações, que entende o aluno como sujeito de suas próprias construções históricas a partir de 

suas condições pessoais (OSÓRIO, 2008, p. 27). 

Quanto aos procedimentos, a escola, em sua estrutura organizacional, deve permitir que os 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação, 

possam participar maximamente dos ambientes escolares regulares. Como aponta Coll (1995, p. 301) “[...] 

é importante que os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação participem de uma programação tão normal quanto possível e tão específica 

quanto suas necessidades requeiram”. E acrescenta que esta disposição institucional implica em “[...] dispor 

de procedimentos e modelos de adequação individualizada do currículo que sirvam para assegurar este 

difícil e imprescindível equilíbrio”.   

No currículo da educação inclusiva e de uma só escola para todos, todos os docentes são professores 

da Educação Especial, no sentido de que os educadores das classes regulares devem estar preparados para 

atender e acompanhar os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidade ou superdotação. Sendo essencial que os professores ajudem esses educandos a construir uma 

autoimagem positiva, uma visão de mundo real e aceitar-se como diferente.   

O conceito escolar de educação especial já avançou no que considera a acessibilidade das crianças; no 

entanto, a consolidação da inclusão só será provável quando os sistemas de ensino garantirem a todas as 

crianças uma educação de qualidade. Isto só será plausível quando consistir em adotar ações que fortaleçam 

a escola pública e, por conseguinte, a ação pedagógica dos educadores. 

Neste rumo, a proposta pedagógica da escola, base de referência dos contornos da prática escolar, 

deve identificar, no currículo em ação, um instrumento (recurso operativo) para o desenvolvimento dos 

estudantes.  

Para tanto, a escola trabalha com um planejamento situacional, envolvendo aspectos relevantes, 

dentre os quais cabe destacar: Atitude permeável à diversificação e à flexibilização dos processos de ensino; 

adoção de currículos abertos e de ofertas curriculares múltiplas em sua execução, em substituição a 

estruturas curriculares uniformes, homogeneizantes e inflexíveis; inclusão, em todas as escolas e sempre 

que possível, de professores especializados, de variados serviços de apoio e de outros não-convencionais, 

indispensáveis à viabilização do processo educacional inclusivo.   

Em síntese, como destaca Peter Mittler (2003, p. 183), é necessário “preparar todos os professores 

para ensinar a todos os alunos”. Mais do que isso, desenvolver todos da escola para que possam ajudar no 

desenvolvimento de todos que estão na sala de aula.     

 Estes objetivos estão calçados pelos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da 

busca da identidade e do exercício da cidadania. Obviamente, a Educação Especial busca realizar seus 

objetivos por meio de campos metodológicos e práticas pedagógicas especiais, explicitadas em alternativas 

de atendimentos diferenciados e recursos humanos devidamente especializados.       

Estes meios de operacionalização do acesso ao currículo escolar devem servir de parâmetro de 

referência para o planejamento das atividades docentes e representam ajustes tênues da sala de aula. 
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Rebatem, também, no quadro de competências e habilidades a serem desenvolvidas, bem como nos 

aspectos de tempos e espaços de aprendizagem e nos procedimentos de avaliação.    

Há uma certa convergência de entendimento quanto ao estudante da Educação Especial. A literatura 

especializada o define de forma mais ou menos consensual, embora seja possível vislumbrar, aqui e ali, 

percepções com tendências a ressaltar alguns traços prevalecentes. Dentro desta ampla e convergente 

compreensão, este estudante tem sido definido como detentor de mais de uma das seguintes 

características:  

 

a) Dificuldades acentuadas e duradouras de aprendizagem;  

b) Limitações significativas no processo de seu desenvolvimento intelectual, com 

reflexos diretos ou indiretos no comportamento diário e no sequenciamento 

permanente das atividades curriculares programadas intensiva e 

extensivamente;  

c) Dificuldades ou limitações podem ser de gênese 

orgânica ou, ainda, podem estar vinculadas a condições 

existenciais sob a forma de disfunções, restrições ou deficiências 

mais expressivas;  

d) Limitações comunicacionais;  

e) Necessidade de uso de formas de sinalização diversas 

dos demais estudantes, com exigência de apoio em linguagens e códigos 

correspondentes;  

f) Alta capacidade de domínio de componentes de aprendizagem, expressa no 

encurtamento do tempo para a apropriação de conceitos, procedimentos, e para 

o desenvolvimento de habilidades e atitudes resolutivas, bem como na captura 

performática de espaços múltiplos de campos de conhecimento.  

 

Em qualquer tempo, o estudante considerado público-alvo da Educação Especial, ingressante no 

processo de escolarização contará com o apoio do Serviço Educacional Especializado, de modo a dar 

suporte na avaliação de suas condições cognitivas e de domínio dos conhecimentos curriculares, como 

requisito para a definição de sua situacionalidade no nível de ensino e a sua fase no ciclo.   

No Sistema de Ensino de Mato Grosso, os alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, contaram, adicionalmente, com formas de 
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complementação ou suplementação ao processo de escolarização com duas plataformas de atendimento. 

São elas:  

Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado: Estes serão desenvolvidos em: Classes 

Comuns; Salas de Recursos Multifuncionais; Atendimento Educacional Especializado (AEE); Plano de Ensino 

Individualizado (PEI), Apoio Pedagógico e Atendimento Domiciliar. 

Serviços Especializados: Estes serviços serão desenvolvidos em Escolas Especializadas e Escolas 

Especializadas Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.   

Estes serviços possuem amplitude crescente, ficando sua configuração na dependência da 

disponibilidade de recursos institucionais, humanos, materiais e simbólicos em nível dos respectivos 

contextos.           

Classe Comum: Espaço da escola regular organizada para acolher todos os estudantes e, desta 

forma, ensejar a convivência entre o aluno com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação e os demais.   

Salas de Recursos Multifuncionais: Espaço flexível de aprendizagem, constituído por equipe 

multiprofissional e estruturado com duplo objetivo: realizar complementações, quando se tratar de 

atividades extensivas do currículo, ou operar suplementações, quando se tratar de atividades para o 

preenchimento de lacunas na aprendizagem. O espaço necessita ser usado para o atendimento das 

diferentes necessidades educacionais especiais e para o desenvolvimento de distintas complementações e 

suplementações curriculares, devido ao fato de ser organizado com diferentes equipamentos e materiais.  

ATENDIMENTO EDUCACIONAL  ESPECIALIZADO (AEE) assegura a permanência da criança com 

necessidades educacionais especiais na escola regular, “promovendo primeiro o acesso ao currículo, por 

meio da acessibilidade física como adaptação arquitetônica, oferta de transporte, adequação de mobiliário 

e de equipamentos, acesso a sistemas de comunicação” (BRAUN; VIANNA, 2011, p. 25). Ainda acrescentam 

que para garantir a permanência desses alunos na escola regular, o AEE favorece a “organização de materiais 

didáticos e pedagógicos, estratégias diferenciadas, e instrumentos de avaliação adequados às necessidades 

do aluno” (BRAUN; VIANNA, 2012, p. 25). 

As atividades trabalhadas no AEE diferenciam-se daquelas da sala de aula comum, não sendo 

substitutas à escolarização, e sim, concluindo ou suplementando o desenvolvimento dos alunos com vistas 

a autonomia e independente na escola e fora dela. 

O PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO (PEI) tem como objetivo elaborar e implementar, 

gradativamente, programas individualizados de desenvolvimento escolar (BRASIL, 2009).  E para a 

elaboração de um PEI é preciso que a escola saiba quem é o aluno, o que ele já sabe, e o que ele precisa 

aprender. De acordo com Braun e Vianna (2011, p. 31), “o professor da sala de recursos precisa garantir a 

elaboração e a execução do PEI de cada aluno que atende”.  Assim, o professor será o articulador e o 

mediador de todo processo educativo. O PEI vem ao encontro do que rege a Resolução nº 4/2009, que 

estabelece a individualização do ensino para os alunos com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 

2009). 
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APOIO PEDAGÓGICO: são trabalhadas as dificuldades escolares como: cálculos, ortografia, resolução 

de problemas matemáticos, regra de sinais, e outros a partir do momento que reforça e trabalha os 

conteúdos escolares, e não as áreas de desenvolvimento. Sua dinâmica pode ser comparada com a de aulas 

particulares devido ao fato de ser ministrado por professores com formação em pedagogia ou outra 

licenciatura. 

ATENDIMENTO DOMICILIAR, este atendimento está voltado para crianças e adolescentes enfermos 

que não podem sair de suas casas. Esses são atendidos por professores e/ou pedagogos que trabalham nas 

redes públicas de ensino. É importante saber que não existe abono de ausências na escola. De acordo com 

o Conselho Nacional de Educação, o aluno é obrigado a participar de pelo menos 75% do total da carga 

horária prevista - lembrando que o mínimo de carga horária anual que a escola deve oferecer é de 800 

horas.  

O Art. 10 da Resolução Normativa nº 004, do CME, garante que o Sistema Municipal de Ensino, 

mediante ação integrada com o Sistema Único de Saúde, organizará o atendimento educacional 

especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que 

implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. 

Considerando que o aluno enfermo esteja matriculado no Sistema Municipal de Ensino e precisa ter 

atestado médico por mais de 30 dias, o atendimento ocorrerá quinzenalmente. 

Embora as instituições educacionais trabalhem com diferentes abordagens epistemológicas em 

consonância com o que a LDB, art. 3º, inciso III, denomina como pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, no campo da Educação Especial, recomenda-se um olhar cuidadoso nos pontos de vista 

gnosiológicos de Piaget e Vygotsky. As contribuições destes pensadores são marcantes, tanto no aspecto 

dos alinhamentos teóricos, quanto no que tange à fundamentação das práxis pedagógicas. A interlocução 

dialógica das ideias fundamentadas por esses autores, ajudará escolas e professores a construírem rotas de 

inclusão social e escolar com maior visibilidade.  

O destaque das conexões profundas entre a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva é a 

extraordinária contribuição do pensamento de Vygotsky. Sobretudo, na formulação de intervenções 

psicopedagógicas no interior de um projeto de educação inclusiva e, portanto, de inserção de estudantes 

da Educação Especial, assim considerados historicamente, nas escolas regulares e nas salas de aulas comuns.        

Com as contribuições de Piaget e Vygotsky é possível construir uma linha de fundamentação teórica no 

campo das práticas pedagógicas inclusivas. Principalmente, é possível potencializar as mediações 

adequadas, para a viabilização de uma Educação Especial não divorciada da ideia de UMA SÓ ESCOLA PARA 

TODOS.  

Por conseguinte, colocadas estas premissas, cabe ressituar a posição da Educação Especial, agora, na 

moldura da educação inclusiva, e ressaltar a transversalidade da modalidade. Trata-se, portanto, de uma 

construção de escolaridade que caminha em sentido vertical quando potencializada nas finalidades e no 

corpo de objetivos e no currículo de cada nível de ensino e, em sentido horizontal, quando reforçada no 

corpo de metodologias e práticas pedagógicas no âmbito da própria modalidade educativa.   
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Esta constatação sinaliza a significativa evolução legal, conceitual e pedagógica porque passa a 

Educação Especial. De fato, deixa de ser enxergada como um subsistema congelado na organização de um 

tipo de educação e passa a assumir uma compreensão socioeducativa dinâmica, apoiada na concepção 

inclusivista de uma só escola para todos.    

A escola de Educação Básica é o ambiente institucional próprio que a sociedade criou para, no 

processo de evolução humana, o indivíduo receber informações sistematizadas, para reelaborá-las sob a 

forma de conhecimento e converte-las em habilidades, visando ampliação de comunicação, produção de 

objetos, bens e serviços. Tudo isso leva à formação de atitudes, valores e à construção cultural. A Educação 

Básica é, portanto, o alicerce para a construção do saber organizado, no quadro de uma organização do 

conhecimento.     

Não se pode esquecer que a escola tem uma enorme responsabilidade no campo da socialização 

cívica e política. Ela contribui para qualificar as interações e os valores socioculturais nesta fase decisiva de 

vida dos estudantes.   

A Educação Básica trabalha o currículo com foco em: capacidades afetivas e cognitivas, identidade, 

valorização do corpo e da vida, domínio de linguagens, construção do pensamento lógico, sistematização 

do conhecimento, organização social, cidadania participativa, valorização da pluralidade do patrimônio 

sociocultural, interações sociais e com o meio ambiente e formas de intervenção na realidade.  

Sendo assim, é imperioso, portanto, ressituar o estudante da Educação Especial na escola regular, 

nas classes comuns e vinculadas aos níveis formais de ensino, imprimindo ao seu modo e dentro do seu 

padrão de subjetividade, as peculiaridades legais e pedagógicas de cada um deles.   

É importante reconhecer o planejamento pedagógico e as intervenções docentes como os dois 

rumos prevalecentes da adequação curricular. Sendo que no âmbito da adequação curricular, a escola 

deverá definir clara e coletivamente:  

a) O que o estudante deve aprender (Aprendizagem significativa);  

b) Como o estudante deve aprender (Procedimentos);  

c) Quando o estudante está apto a aprender (Temporalidades);  

d) Tipologias seletivas para assegurar o processo eficiente de 

aprendizagem (Formas de organização do ensino);  

e) Modalidades de avaliação e processos sequenciais de 

acompanhamento do progresso do estudante.  

Estas decisões devem envolver o professor, o estudante e o coletivo dos professores, uma vez que se 

trata de procedimentos de adequação encorpados na proposta pedagógica e no currículo em execução, no 

espaço da sala de aula.       

 As adequações curriculares são procedimentos processuais em que o estudante e professor se 

envolvem com o objetivo de possibilitar, ao estudante, a superação de dificuldades de aprendizagem. Ou 

seja, a adequação curricular é uma resposta da escola às necessidades dos estudantes com limitações de 
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aprendizagem. Neste caso, o currículo se torna mais apropriado, sob o ponto de vista de assimilação, aos 

estudantes.  

O ponto de referência para as adequações é o currículo comum, geral, regular. A partir dele, são 

adotadas formas mais confortáveis intelectualmente para o estudante progredir em sua escolaridade. A 

adequação é resultado do conjunto de elementos materiais, de recursos pedagógicos e de formas de 

intervenção professor/ estudante, mobilizados para ampliar as chances de os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação se desenvolverem em seu 

aprendizado.   

Os procedimentos de avaliação são trabalhados com conceitos baseados em indicadores. Estes, por 

sua vez, devem guardar relação intrínseca com as áreas de conhecimento. 

 A avaliação não é ocasional, mas processual, ou seja, desfoca-se dos métodos normativos e 

quantitativos e se hospeda numa moldura mais ampla e em processo mais dinâmico-coletivo, onde se 

consideram os avanços do desenvolvimento pessoal, as articulações com o contexto e os ganhos qualitativos 

do sujeito.       

Na visão da educação inclusiva, a avaliação (re)conceituada convoca a singularidade do sujeito à 

centralidade do processo educativo e da relevância pedagógica permanente, o que importa valorizar a 

cognição afetiva como fonte de interações das cadeias vitais e das redes de interdependência no âmbito de 

uma aprendizagem significativa.      

 Quando se aborda a questão da avaliação na Educação Especial, posta esta em posição de 

ressignificação, porque pautada pelos parâmetros da educação inclusiva e, portanto, pelo olhar de 

modalidades emancipadoras de avaliação, é necessário compreender que a imposição epistemológica e 

cultural, que exclui da sala de aula comum alguns tipos de estudantes ou os silencia, deve ser substituída 

por uma outra concepção pedagógica, por uma outra escola e por um outro professor.            

A perspectiva deve ser reelaborada em novas formas de a escola trabalhar, reconstruir, ressignificar e 

avaliar conhecimentos curriculares em ação, tem como ponto de irrupção (ponto de partida) o 

reconhecimento das imensas potencialidades da singularidade humana, com repercussão direta nas formas 

de ensinar, aprender e avaliar. Pois, avaliar é colocar o sujeito em condições plenas de revelar-se como 

identidade em construção. 

 

3.2. Gênero e Diversidade 

 

Baseando-se nas Leis deste país, e reportando-se aos direitos contidos na nossa Constituição 

Federal, promulgada em 1988, em seu artigo 6º, que determinam para a educação nacional o direito de 

todos de fazerem parte deste contexto educacional, e ainda, que o governo garanta condições para acesso 

e permanência escolar. Tais desígnios atentam para uma noção mais ampla da valorização da diversidade, 

que conduza ao respeito dos direitos humanos. Portanto, partindo de uma lei maior, afunilando a mesma 
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em acordo e com referência na Base Nacional Comum Curricular garantir para todos os direitos dos seus 

alunos e profissionais da educação no que se refere às questões de gênero e diversidade. 

Sendo assim, ter garantias de um melhor momento educacional, nas ocasiões de discussão, onde 

educados e educadores possam ter em suas pluralidades um discurso de base educacional e pedagógica 

sem interferências e tendo como sustentáculo a valorização do ser humano em seu mais precioso bem, que 

é sua liberdade de expressão, tão necessária para seu desenvolvimento pessoal. 

A sociedade em geral precisa compreender que temos no espaço da escola muitas divergências e 

que essas diferenças são necessárias para o desenvolvimento intelectual das partes envolvidas, porém, esse 

espaço deve ser protegido da violência discriminatória que atinge as diversas esferas de nossa sociedade. 

Os fatores complicadores destas questões giram sempre em torno das diferenças sociais, sexuais, religiosas, 

étnicas, econômicas e de gênero. 

Ademais, se o âmbito escolar necessário e, portanto, de direito, os membros deste espaço têm 

garantidos na Lei Federal um texto que engloba a permanência nesse universo escolar.  Por que tantos 

estudantes são excluídos destes espaços por questões de violência discriminatória envolvendo gênero, 

sexualidade, religião, étnicas e econômica? 

De um modo mais geral, todo tipo de violência e práticas discriminatórias são prejuízo para o 

desenvolvimento físico, intelectual e moral do aluno. Essas menções refletem qual o momento que a nossa 

sociedade vivencia.  Mas, em detrimento a todo esse discurso contrário, temos as políticas nacionais e 

internacionais garantindo os direitos humanos para todos, sem distinções para o público LGBTT. Assim, a 

Proposta Curricular deste município, com referência na Base Nacional Comum Curricular, enaltece o 

compromisso de garantir os direitos dos seus alunos e profissionais da educação, no que se refere às 

questões de gênero e diversidade sexual.   

A educação monta suas bases solidas quando os membros envolvidos no processo podem atuar com 

liberdade de expressão, muitos destes alunos têm uma maneira própria de se expressar e de atuar frente 

a esses ensinamentos. Dessa forma, torna-se necessário o papel do professor, que deve atuar na formação 

intelectual deste educando, portanto, sem esses discursos em sala de aula ou sem esse momento de 

formação pessoal e coletiva, o desenvolvimento passa a ser solitário, e não mais coletivo, havendo a 

possibilidade de não ocorrer a fase de formação necessária no processo de crescimento do conhecimento 

orientado. 

Esse processo de conhecimento orientado enaltece as relações interpessoais sem discriminação, 

preconceitos e deixa o processo o mais livre possível das intolerâncias. Incluindo-se no currículo escolar, 

são com esses conceitos que temos um grande ganho para o alunado, no sentido de respeito, 

igualitariamente tornado a escola um meio de conhecimento salutar, mediante o distanciamento dos 

discursos de ódio contra os diferentes. Nesse espaço social somos todos facilitadores das relações, por 

entender que o homem tem, em sua constituição, diferenciações constantes e diversas.  

O contrário deste processo de diálogo pode ocasionar momentos desastrosos para um grupo que 

tem seus direitos fundamentais desrespeitados, como: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
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(LGBTT); tornando-se prejudicados, pois essas questões de violência causam uma grande taxa de evasão 

escolar nesse grupo. Porém, tais problemas continuam invisíveis para os números, sendo assim uma 

questão de estatística não medida pelo governo, que apenas é sentido nas escolas.  

Na pluralidade que evidenciamos, temos o aluno como centro dos discursos, todavia, mantemos um 

diálogo aberto com a comunidade escolar, promovendo a participação da família como atuante neste 

momento de aprendizado, deixando a escola com espaço aberto e participativo. 

Temos o princípio basilar da escola brasileira laica. Na prática, entendemos essa particularidade 

como sendo um local longe de dogmas religiosos, portanto, a religiosidade não pode opinar no currículo. 

Sendo assim, interessada em todo o desenvolvimento que possa causar autônoma no aluno, respeitando 

as diversas crenças que são inclusas neste país, combinando aprendizado com respeito. 

Para tanto, orientamos nossas ações pelo Art. 33, da LDB/96, assim conferido:  

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 

básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 

22.7.1997). 

Sendo complementado pelo parágrafo 1º, conforme citação seguinte: “§ 1º. Os sistemas de ensino 

regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as 

normas para a habilitação e admissão dos professores.”. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)  

 Assim, cada instituição e seus respectivos membros estão envolvidos em uma geográfica própria e 

princípios culturais, sendo os mesmos livres para utilizar as leis a fim de decidir sobre questões religiosas 

emitidas nas instituições, não havendo neste conteúdo nenhuma segregação de raças, crédulos ou 

sexualidade. Por todos esses motivos, em todos os documentos elaborados com base na nossa 

Constituição, deve se restringir qualquer coibição de caráter discriminatório e que possa causar perdas no 

processo educacional. 

 Com toda essa amplitude, os temas que definidos como polêmicos devem ser inseridos de maneira 

lícita e sem nenhum tipo de censura. Vale ressaltar que, questões sobre sexualidade vêm sendo integradas 

ao cenário educacional brasileiro, nos períodos considerados de libertação da casta política opressora, anos 

60. Dando início a todos esses discursos na década seguinte, ganhando status de liberdade. 

Começa no Brasil a modificação de conceitos e estudos sobre a sexualidade, assuntos tomam a 

dianteira, se revelando como sendo o corpo símbolo desta individualidade. Porém, foi a real necessidade 

de reconhecimento do conteúdo sexualidade, que em meados dos anos 80, intensificou os problemas de 

natalidade e doenças sexualmente transmissíveis, gerando um alerta para nossa sociedade sobre a 

importância de que os jovens conhecessem os seus corpos e de se prevenir de moléstias indesejáveis por 

essa sociedade. 

  A escola torna-se o centro de informações e passa para os membros as informações necessárias, 

através de um diálogo que a família não conseguia estabelecer. O que parecia um diálogo promissor foi 
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justificado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 291), considerando que a família é a 

primeira instância da educação moral e sexual de seus membros, porém, essa formação perpassa por outros 

setores da sociedade e escola, uma parte importante desta organização social. Por esse fato é que o diálogo 

pode ser construído entre todos, inclusive com as famílias, sendo assim uma educação formalizada entre 

todos os setores importantes para os alunos. 

 Garantimos essa seguridade pelos mecanismos metodológicos que a escola dispõe, sendo um deles 

da Coordenação Escolar, que acompanha o planejamento e os Projetos Políticos Pedagógicos. Sendo uma 

forma de desenvolvimento, é nesses momentos que os professores asseguram a liberdade de pensamento 

e expressão particular dos grupos, sem que isso prejudique o desenvolvimento físico e intelectual do aluno. 

 Independente da orientação sexual, é o universo escolar que precisa permear caminhos para que o 

aluno seja conhecedor de suas identidades, sempre abrindo caminhos para um diálogo como meio. É na 

escola onde conhecemos atributos que dão ênfase a uma formação integral, esclarecendo pensamentos e 

assegurando que essas ideias sejam saudáveis para eles e seus iguais, não havendo nenhuma margem 

preconceituosa, mesmo que ela seja utópica, pois é na utopia que buscamos modelos, que geralmente são 

referência e dentro deles encontramos uma grande margem de realidade possível de ser vivida.    

 É no currículo escolar que evidenciamos temas que devem fazer parte da escolarização, sendo um 

momento válido, capaz de enfatizar a igualdade de todos diante da lei, e instruir a todos sobre essas 

igualdades, onde o respeito às diferenças são atribuições de valores.  

  Outrossim, sendo um amparo legal, os documentos educacionais que garantem essa liberdade de 

identidade, conversada e mediada dentro da sala de aula, passam por diversos questionamentos e 

manifestações violentas contra estudantes e professores que apontam esses discursos como legítimo.  

 Ainda que alguns segmentos sociais demonstrem resistência para com os estudos das questões de 

gênero e diversidade sexual, é importante que as escolas brasileiras, por meio do seu Projeto Político 

Pedagógico, insiram estas discussões como tema transversal, perpassando por todas as disciplinas.  

Ademais, é necessário que o diálogo não se limite apenas as questões biológicas, mas que impere o 

respeito e a valorização da pessoa humana, que é um sujeito político e social.  

Assim, espera-se que os estudos das questões de gênero, e diversidade sexual, contribuam 

significativamente para uma mudança de postura e comportamento em relação à discriminação daqueles 

tidos diferentes do “normal”. Pois, a finalidade de estudar as questões de gênero e diversidade sexual tem 

o intuito de contribuir para que os estudantes possam exercer a sua sexualidade com liberdade e 

responsabilidade.  
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3.3. Relações Étnico-Raciais no Currículo da Educação Básica11 
  

A Constituição Federal do Brasil de 1988, afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em 

Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo cultural e político. Fixou como 

primeiro objetivo da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e determinou que a 

prevalência dos direitos humanos é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. 

Assegura o mais amplo e detalhado elenco de direitos e liberdades individuais, coletivos e sociais à 

educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, à previdência social, à proteção a maternidade e à infância. 

Afirmou e protegeu os direitos da mulher, da criança, dos portadores de deficiência e dos indígenas. Essas 

garantias assumiram o caráter de cláusulas pétreas, insusceptíveis de alterações restritivas (art. 4º, IV) e 

incorporou ao sistema jurídico das obrigações internacionais de direitos humanos. 

Vivemos em um país onde a diversidade se faz presente, pelo pluralismo de etnias, identidades, 

subjetividades e representações sociais. Apesar do ideário brasileiro sobre as raças ter se edificado 

historicamente através do mito da democracia racial, de que todos têm espaço em nossa sociedade, nossa 

realidade é assinalada pelo preconceito em relação ao outro. O mito não impediu o racismo, mas o definiu 

como anátema (SCHWARCZ, 2006). Nesse sentido, o currículo escolar é fundamento na garantia de 

aprendizagens sobre a diversidade étnico-racial, e, na Promoção da Igualdade Racial.   

Indiscutivelmente o currículo é essencial na garantia de aprendizagens sobre a diversidade cultural, 
etnicorracial, de gênero e sexualidade, considerando que as visões de mundo são (re) reproduzidas e 
legitimadas pelo currículo, já que ele é marcado pelas relações de poder e não constitui um elemento 
neutro (MATO GROSSO, 2012, p. 81).  

 

O currículo deve promover a formação de consciência e reflexão crítica, bem como ser fundamento 

para a transformação sociocultural. Ele deve visar o conhecimento, mas também o respeito à diversidade e 

a cultura da paz. Destarte, o diálogo a respeito dos Direitos Humanos no Brasil enfatiza as discussões a 

respeito do combate ao racismo, o sexismo e as demais discriminações presentes em nossas instituições 

sociais. A Constituição Federal de 1988, retrata essa realidade em seu artigo 205, ao evidenciar a educação 

como um direito de todo cidadão brasileiro, e no artigo 206, quando trata dos princípios de igualdade e de 

padrão de qualidade em relação à educação:  

Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o  

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p.123) Artigo 206. - O ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e a 

 
11 Texto escrito por Lucas de Albuquerque Oliveira e Maria Lecy David de Oliveira, professores da rede estadual 

de ensino. (Esse texto é parte integrante das CONCEPÇÕES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA, Proposta Curricular 

para o Território-Mato-Grossense, Versão Preliminar, Mato Grosso, 2018).   
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permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; gestão democrática 

do ensino público na forma da lei; garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988, p.123)  

 

Mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma política educacional que visa o 

enfrentamento ao racismo só tem início de fato a partir da Lei Federal nº 10.639/2003, que altera o que 

preconiza a Lei de Diretrizes e Bases, n.º 9.394/1996 (LDB), e determina a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica.  

A fim de normatizar a alteração que o artigo 26-A, da LDB traz, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) produziu o Parecer nº 03/2004, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana. O CNE ainda elaborou 

a Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e as obrigações dos entes federados ante a 

implementação da lei. O parecer e a resolução compõem um conjunto de dispositivos legais, considerados 

como indutores de uma política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural e da 

concretização de uma educação das relações étnico-raciais nas escolas:  

 

O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da 

população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de 

reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e identidade. Trata, ele, de 

política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade 

brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. 

Nesta perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 

posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial –

descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para 

interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus 

direitos garantidos e sua identidade valorizada (MEC, 2007, p. 31).  

 

No ano de 2008, é promulgada a Lei Federal nº 11.645/2008, que altera a Lei nº 10.639/03 e insere 

a obrigatoriedade do ensino de História da Cultura Indígena e expande os conteúdos para todo o currículo. 

Nessa perspectiva, entende-se que as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 não são apenas instrumentos de 

orientação para o combate à discriminação, mas que fazem parte de um conjunto de leis afirmativas que 

reconhecem a escola como lugar da formação de cidadãos, e afirma a relevância da escola em promover a 

necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil um país rico, múltiplo e plural.  

Para atender o que preconiza a legislação com referência à Educação das Relações Étnico-Raciais 

os conteúdos devem ser abordados em todas as etapas e modalidades de ensino, bem como devem 

aparecer em todos os componentes curriculares e áreas do conhecimento. Diante disso, vislumbra-se que 

a Educação das Relações Étnico-Raciais se dá a qualquer tempo, de maneira que os conteúdos curriculares 
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devem fazer parte de todo o processo de ensino aprendizagem, de forma inter e/ou transdisciplinar, com 

uma abordagem pautada na desconstrução do racismo.  

Os objetos de conhecimento devem ser abordados numa perspectiva de educar para o 

conhecimento e o respeito à diferença, desencadear a afirmação da identidade negra e/ou indígena dos(as) 

alunos(as), para o sucesso escolar de negros(as) e não negros(as), indígenas e não indígenas. É na 

organização do fazer pedagógico, fundamentado na inter e/ou transdisciplinaridade, que os objetos de 

conhecimentos levarão a uma aprendizagem que valorize as diferenças em todas as etapas e modalidades 

da educação.   

Nesse panorama, a Educação Infantil deve ter como foco principal a sociabilidade das crianças, e 

ser visto como um terreno fértil de aprendizado na (re) elaboração de sentimentos, ideias e percepções 

positivas a respeito de si e sobre o outro.   

Independentemente do grupo social e/ou étnico-racial a que atendem, é importante que as 
instituições de Educação Infantil reconheçam o seu papel e função social de atender às necessidades 
das crianças constituindo-se em espaço de socialização, de convivência entre iguais e diferentes e 
suas formas de pertencimento, como espaços de cuidar e educar, que permita às crianças explorar o 
mundo, novas vivencias e experiências, ter acesso a diversos materiais como livros, brinquedos, jogos, 
assim como momentos para o lúdico, permitindo uma inserção  e uma interação com o mundo e com 
as pessoas presentes nessa socialização de forma ampla e formadora (BRASIL, 2006, P. 35)  

 

As crianças devem ser educadas desde cedo para conhecer e conviver de maneira respeitosa com 

a diversidade. Para isso, durante o processo de ensino deve ser propiciado brinquedos e atividades que 

auxiliem na aprendizagem.  

Devem se introduzir na ação educativa brinquedos e atividades que auxiliem na aprendizagem sobre 
a diversidade, tais como: bonecas negras, indígenas e outras; a ornamentação do espaço escolar 
deve contemplar a diversidade etnicorracial presente na sociedade brasileira; histórias infantis que 
incluam personagens negros e indígenas com protagonismo na história e que exaltem positivamente 
o fenótipo negro e indígena. (MATO GROSSO, 2012, p. 88)  

 

No Ensino Fundamental os conteúdos a serem trabalhados no currículo, na perspectiva das 

relações étnico-raciais, História Afro-brasileira e Indígena devem aparecer progressivamente e 

aprofundados de acordo com cada ciclo.  

Nas etapas iniciais do Ensino Fundamental, pode introduzir temas da cultura africana e afro-
brasileira através de lendas, contos, cantigas e brincadeiras voltados também para aspectos 
históricos. E, nas aulas de Ciências Sociais, retratar a presença dos africanos e indígenas na História 
do Brasil para além da relação à escravidão: perceber as marcas dessa presença viva nas músicas, 
nas festas, no vocabulário, nos hábitos alimentares e outros. (LIMA. 2006, pag. 35)  

 

As religiões de matriz africana e a cosmovisão indígena, seus mitos e as crenças devem ser 

trabalhados a partir do conhecimento, da valorização e do respeito à diversidade. A questão deve ser 
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apresentada e discutida a partir da pluralidade cultural brasileira. Também deve ser destacada a 

importância da edificação de uma sociedade que conhece e respeita os diversos valores religiosos, que 

contribuíram e contribuem para a multiplicidade de valores ético, moral, cultural e religiosos.  

A aprendizagem a respeito da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena deve primar 

pela edificação do conhecimento e respeito à diversidade, propiciando o exercício efetivo da cidadania, 

bem como a promoção do fortalecimento da identidade, desconstruindo imagens negativas, pejorativas e 

estereotipadas contra negros, indígenas e demais grupos sociais historicamente discriminados. Isso será 

possível a partir da utilização de um aporte teórico, fundamentado nos Marcos Regulatórios já existentes: 

Outrossim, para além de pensar público alvo e área de atendimento, os sistemas e redes de ensino 
precisam ter claro que a BNCC não destitui a finalidade dos marcos legais vigentes, ou seja, as 
resoluções, as diretrizes curriculares e as leis continuam valendo e de certo modo são resgatadas 
aquelas que tinham ficado em segundo plano ou oclusas nos diversos textos existentes no marco 
legal do Brasil. No que diz respeito à diversidade étnico-racial, as legislações foram os textos que 
subsidiaram a construção da Base Nacional. (CARTH, 2018, p. 6)  

 

Logo, para a edificação de currículos que atendam aos pressupostos da BNCC, deverá ser feita a 

leitura dos marcos legais já existentes e traçar um paralelo com os valores preconizados pela Base Nacional 

Comum Curricular.   

Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito de ser 
diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que 
reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades. (Boaventura de Souza Santos) 

                          

3.4.  Educação Ambiental no Currículo da Educação Básica12 
 

A proposição de uma Base Nacional Curricular é considerada como passo fundamental em direção a 

garantia do direito a aprendizagem e a equidade educacional (ANDRADE; PICCININI, 2017). Neste sentido, a 

Base trata-se de um documento que “apresenta os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento que devem orientar a elaboração de currículos para as diferentes etapas de escolarização” 

(BRASIL, 2017).  

A BNCC também preconiza ser de responsabilidade dos sistemas e redes de ensino, assim como às 

escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar os currículos e às propostas 

pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e 

global, preferencialmente de forma transversal e integradora (BRASIL, 2017). Entre esses temas, destacam-

se: a educação ambiental (Lei nº 9.795/1999), direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016), 

 
12 Texto escrito pelos profissionais que compõem o Núcleo de Educação Ambiental, da Superintendência de  
Diversidades/SEDUC/MT (Esse texto, na íntegra, é parte integrante das CONCEPÇÕES PARA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, Proposta Curricular para o Território-Mato-Grossense, Versão Preliminar, Mato Grosso, 2018) 

https://www.pensador.com/autor/boaventura_de_souza_santos/
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educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis 

nº 10.639/2003 e 11.645/2008).  

Considerando a Lei nº 9.795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental e em especial Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Ambiental – DCNEA (Resolução CNE/CP nº 02/2012), que estabelece 

a inclusão e o caráter transversal da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, as 

escolas têm a autonomia na inserção da EA em seus currículos e práxis pedagógicas, especialmente por meio 

de seu Projeto Político Pedagógico. Neste contexto a EA apresenta uma perspectiva crítica e participativa, 

onde cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando a tomada de decisões transformadoras a partir do meio no qual se inserem (Resolução 

CNE/CP nº 02/2012).  

Ainda nesta perspectiva o atributo “ambiental” contido no vocábulo Educação Ambiental, não 

funciona como um simples adjetivo para especificar um tipo particular de educação, mas se constitui em 

elemento idenitário que demarca um campo de valores e práticas, mobilizando atores sociais 

comprometidos com a prática político-pedagógica contra hegemônica (Resolução CNE/CP 2/2012).  

 

3.4.1. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E ESCOLAS SUSTENTÁVEIS 

  

A partir desta reflexão a escola pode pensar e readequar seu Projeto Político Pedagógico - PPP com 

um olhar voltado à EA. Para se alcançar esse propósito, é preciso compreender as dimensões estruturantes 

de uma escola sustentável e sua relação com o PPP.  

Com a intenção de enriquecer o conhecimento sobre as dimensões da escola sustentável20 (Figura 

01), tendo em vista a necessidade de torná-las mais claras e enfatizar a sua indissociabilidade, buscaremos, 

a partir deste momento, elucidar brevemente os elementos presentes no diagrama apresentado abaixo: 

 
Figura 1. Dimensões estruturantes da escola sustentável. Fonte: CGEA, 2014. 

 

É importante refletir sobre a identidade da escola, seu território e contexto, os saberes e conflitos 

presentes, aspectos históricos, culturais, ambientais e políticos que demarcam o lócus e retratam as 
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especificidades e regionalidades, sendo aspectos fundamentais para a construção da ideia de 

pertencimento. Essas reflexões influenciarão nos processos de ensino-aprendizagem, pois uma escola 

integrada com a comunidade amplia suas possibilidades educativas.  

Pontos de reflexão:  
Considerar os contextos e os territórios das escolas: Campo, Quilombola, Indígena, Urbana, CEJA, 

Prisional, Inclusiva.  

Estratégias:  
Construção do Marco Zero e planta baixa da escola, mapa social do bairro/entorno da escola a fim de 

identificar o ambiente e as possíveis parcerias e pessoas na comunidade.  

a) Currículo  

Embora todas as dimensões sejam importantes, o currículo assume grande destaque na internalização 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental – DCNEA, já que a mesma exige uma revisão 

da nossa referência superficial da transversalidade e da interdisciplinaridade da EA, que se apresentava 

desconexa. Portanto, as DCNEA visam fortalecer as orientações para um trato integrado nas diferentes 

fases, etapas, níveis e modalidades. Dessa forma, o currículo precisa valorizar a integração das temáticas 

socioambientais aos conteúdos e práticas, estabelecendo conexões entre escola e comunidade (saberes 

tradicionais e populares). 

Além disso, vale considerar a competência geral 7, na recém-publicada Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC – “Argumenta com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta”.  

Pontos de reflexão:  
Considerar a experiência trazida pelo professor (a), estudante, demais pessoas envolvidas e as 

características da comunidade em que a escola está inserida para definir o que a escola deve ensinar; 

Valorizar a diversidade através de um currículo multicultural que traga: Direitos Humanos; Gênero e 

Diversidade Sexual; Educação Ambiental; Educação para As Relações Étnico-raciais; Educação do/no 

Campo; Educação Escolar Quilombola; Educação Escolar Indígena; Educação de Jovens e Adultos; 

Educação Especial.  

Estratégias:  
Introduzir as diversidades como eixo central no currículo, buscando a convergência entre conteúdos, 

métodos e necessidades locais; Criar espaços de participação e diálogo entre estudantes, professores, 

gestores e integrantes da comunidade; Discutir com o grupo as características da comunidade em que a 

escola está inserida; Disponibilizar ao conhecimento de todos as atividades programadas e desenvolvidas, 

que envolvam a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos estudantes, na própria escola ou fora dela.  
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b) Gestão  

Inspirar a responsabilidade compartilhada na gestão da escola através da construção de mecanismos 

eficazes para a tomada de decisões e implementação das ações visando a construção de conhecimentos, 

relações de respeito à diversidade, democracia e participação. Independente das instâncias decisórias 

presentes na escola como: Com-Vida, Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE, Grêmio, é 

imprescindível que a gestão valorize e promova a mudança, no sentido de colaborar para um engajamento 

coletivo para o alcance dos objetivos.  

Pontos de reflexão:  
Democratização da informação; Trabalho colaborativo; Mediação e resolução de conflitos; 

Fortalecimento dos espaços de participação; Planejamento coletivo assumindo responsabilidades 

compartilhadas.  

Estratégias: 
Planejamento de ações participativas; Participação estudantil através de formação de Com-Vidas, 

clubes de interesse, Grêmios estudantis, monitorias entre outras atividades.  

c) Espaço  

Analisar a situação do espaço físico da escola, verificando a necessidade de intervenções 

arquitetônicas de acordo com critérios de sustentabilidade, bem como realização das adequações 

identificadas como prioritárias por meio de ecotécnicas. O uso das ecotécnicas deve possibilitar a 

apropriação pedagógica em diversas disciplinas da escola, contribuindo para gerar novos conhecimentos e 

práticas no ambiente escolar. Considerar que além das adequações na estrutura física, as questões 

pedagógicas relacionadas a esta dimensão precisam incluir a legitimação do caráter educador de outros 

espaços não escolares, localizados na comunidade/bairro/município. Refletir e discutir sobre a dimensão do 

Espaço significa abordar as condições do “ambiente físico e educativo” da escola e debater o que se quer 

tanto na perspectiva da estrutura como das relações estabelecidas com os mesmos.  

Pontos de reflexão:  
Incorporação de tecnologias e materiais adequados; Espaços adequados para vivência e convivência; 

Acessibilidade; Mobilidade; Respeito ao patrimônio público e cultural.  

Estratégias:  
Partindo do mapeamento e do planejamento participativo, desenvolver projetos de adequação de 

baixo custo como ferramenta para atividades transformadoras dos espaços (ecotécnicas). Lembrando que 

as estratégias adotadas na dimensão do espaço devem refletir no currículo, a fim de abranger a 

integralidade da proposta no que concerne a aprendizagens possíveis neste processo.  

d) Relação Escola-Comunidade  

Este componente refere-se a uma estratégia integrada que visa fortalecer a participação da 

comunidade nas ações promovidas pela escola, incluindo-a no processo de construção do saber.  

Pontos de reflexão:  
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Realização de encontros com a comunidade; Diagnóstico e mapeamento da escola e seu entorno; 

Fomento a participação nas Com-Vidas, associação de pais mestres e CDCE.  

Estratégias:  
Adoção de metodologias participativas (Fóruns, Seminários, Com-Vidas, Agenda 21 escolar, Grêmios 

Estudantis, etc); Implementar Projetos Ambientais Escolares Comunitários PAEC´s; Participação em 

Conferências Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. 

Entendemos que a construção e reestruturação do PPP não é um processo fácil, porém, se a escola 

tem a intencionalidade de incluir a EA na sua proposta pedagógica, pode trilhar caminhos de acordo com 

suas necessidades. Esperamos que este documento possa auxiliá-los na reflexão sobre as dimensões 

apresentadas, a fim de promover a internalização da educação ambiental nas escolas de forma permanente.  

3.5. Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental. 

 

 A Educação em Tempo Integral inscreve-se no campo das 

políticas sociais respaldadas por legislação consistente, como a 

Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que a propósito mostram que o dever do Estado para a Educação 

Básica vai além da escola, incluindo, assim, o atendimento aos 

estudantes, em virtude das transformações sociais, econômicas e 

políticas, as quais exigem a ampliação do tempo de ensino obrigatório no Brasil. 

 A ampliação do período e permanência do estudante na escola tem sido considerada um importante 

meio para garantir educação de qualidade, em razão de contribuir significativamente com o pleno 

desenvolvimento do ser humano de acordo com o que determina a Constituição Federal (1988) nos artigos 

6° e 205: 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Essa ampliação da jornada escolar é a oportunidade para o desenvolvimento de um projeto 

pedagógico em sintonia com as necessidades, possibilidades, interesses e habilidades dos estudantes em 

sua totalidade.  

Neste sentido, os arts. 34, § 2º, e 87, § 5º, da Lei n° 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases (LDB) a Lei n° 

9394/96, e artigo 87, prevê para o ensino fundamental a ampliação progressiva da permanência dos 

estudantes na escola:  
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 
sistemas de ensino. 
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Art. 87[...] § 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 
públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 

 

A fim de garantir políticas públicas educacionais, voltadas à ampliação da jornada escolar, conforme 

disposto na Constituição Federal e LDB, foram instituídos os Planos Nacionais, Estaduais e Municipais de 

Educação para todo o território brasileiro.  

No Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13005/2014, a Educação em Tempo Integral está 

assegurada na Meta 6, que prevê no mínimo 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas ofertando 

Educação em Tempo Integral e pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos recebendo esse 

atendimento até 2024: 
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) 
da educação básica. 

 

Para que o disposto no PNE esteja estabelecido nas políticas educacionais do município de Lucas do 

Rio Verde, o Plano Municipal de Educação (PME) - Lei n. 2438, de 24 de junho de 2015, assegura na meta 4 

(quatro), a oferta de qualidade da Educação em Tempo Integral para no mínimo 40%(quarenta por cento) 

das escolas públicas da educação básica do município, até 2025 (dois mil e vinte e cinco):  
 
Meta 4: Oferecer educação de qualidade em tempo integral para no mínimo, 40% (quarenta por 
cento) das escolas públicas da educação básica do município, até 2025. 

 

Com a finalidade de nortear o perfil da escola considerada de tempo integral, o Conselho Nacional de 

Educação estabeleceu através da Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa diretrizes curriculares 

nacionais para o ensino fundamental de 9 (nove) anos e determina que Escola de Tempo Integral é aquela 

que amplia a jornada escolar de seus estudantes prevendo a estrutura de 7 (sete) horas diárias de 

atendimento ao aluno, conforme segue: 
 
Art. 36 Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 (sete) horas 
diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400 (mil e quatrocentas) 
horas. 
 

A Portaria nº 370/2017/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre os procedimentos que regem a Educação 

em Tempo Integral nas escolas de ensino fundamental regular, também com desígnio de estabelecer 

critérios para a organização da ampliação da jornada escolar, resolve em seu artigo 7º (sétimo) que: 

 

Art. 7º As matrizes curriculares das escolas de Educação em Tempo Integral de Ensino Fundamental, 
possuem carga horária de 7 horas diárias, 35 (trinta e cinco horas) semanais e 1400 (mil e 
quatrocentas horas) anuais, sendo 800h (oitocentas horas) da base Nacional Comum, mais 600h 
(seiscentas horas) da Parte Diversificada, obedecendo ao mínimo de 200 dias letivos, conforme define 
a legislação vigente.  
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Destaca-se, entretanto, que o conceito de Educação em Tempo Integral pressupõe a organização de 

atividades e o cumprimento da carga horária. Conforme assegura as leis supracitadas, todo o amparo legal 

à ampliação da jornada escolar tem por objetivo criar novos espaços e oportunidades de desenvolvimento 

da aprendizagem, fomentando o envolvimento da família, de outros profissionais inseridos na comunidade 

e demais setores sociais.  

É necessário pensar a Educação de forma a garantir que os estudantes tenham acessos a 

experimentação cientifica, cultura, arte, esporte, lazer, tecnologia, direitos humanos, preservação do meio 

ambiente, saúde, entre outros componentes que devem estar articulados as mais diversas áreas do 

conhecimento, vivências e práticas socioculturais. 

 

3.5.1.  Processo Histórico da Educação em Tempo Integral na Rede Municipal de 

Lucas do Rio Verde. 

 

As discussões sobre a educação integral nas escolas são ampliadas a cada momento, possibilitando 

novos significados no modo de aprender e ensinar, de forma que os alunos sejam os sujeitos de sua própria 

aprendizagem, resgatando, assim, a função social da escola. 

A essa educação integral deve ser pensada como gestão política, que articule ações conjuntas para 

que esse projeto possa ir além de atividades socioeducativas, mas que seja uma educação que promova o 

desenvolvimento dos alunos em várias dimensões indissociáveis, na construção de um cidadão pleno, 

autônomo, crítico e participativo.    

O movimento da educação integral no Brasil, numa perspectiva de expansão, toma magnitude 

com a implantação do Programa Mais Educação no ano de 2007, cuja proposta surge a partir das demais 

experiências existentes no Brasil. Porém, seu caráter expansivo alcança dimensões que outros projetos não 

alcançaram, estendendo o tempo de permanência do aluno na escola e fortalecendo o processo do seu 

desenvolvimento integral.  

Com a iniciativa do governo federal para impulsionar a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral, as escolas das redes públicas de ensino 

estaduais, municipais e do Distrito Federal fizeram a adesão ao Programa e garantiram recursos financeiros 

para o desenvolvimento de projetos educativos, que deram início a extensão da carga horária destinada ao 

aluno. 

Nesta perspectiva, a rede municipal de Lucas do Rio Verde, no final do ano de 2012, inicia os debates 

referentes à ampliação da jornada escolar através de um projeto piloto de atendimento em tempo integral.   

A Secretaria Municipal de Educação organiza em conjunto com os servidores da Escola Municipal 

Érico Veríssimo, uma estrutura de extensão da jornada que fora instituída no ano de 2013. Assim, a escola 

citada passa a ofertar a Educação em Tempo Integral, tornando-se pioneira na rede municipal de ensino, na 

oferta de Educação em Tempo Integral, com 266 (duzentos e sessenta e seis) alunos regularmente 

matriculados. 
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No ano de 2013, partindo da experiência piloto desenvolvida na Escola Municipal Érico 

Veríssimo, foi instituído na rede municipal de ensino o Programa Ser Integral, com o objetivo de 

proporcionar às crianças e adolescentes uma Educação Integral em jornada ampliada, de modo que as 

atividades educativas promovam seu desenvolvimento através de eixos estruturantes como: Promoção 

Social e Cultural, Identidade Corporal e Formação do Saber, considerando atividades socioeducativas que 

possam ir além da Base Comum Nacional. 

Em 2014, o programa Ser Integral contemplou as escolas municipais Érico Veríssimo, Caminho 

para o Futuro, Fredolino Vieira Barros, São Cristóvão e Bernardo Guimarães, correspondendo a 1.211 (mil 

duzentos e onze) crianças e adolescentes, que tiveram a oportunidade de participar de atividades 

complementares que contribuíram para o seu desenvolvimento integral. 

No ano de 2015, considerando a organização dos espaços para atendimento adequado dos 

estudantes, houve a necessidade de diminuir o número de turmas inseridas no Programa Ser Integral nas 

escolas da área urbana. Além disso, a Escola Municipal Bernardo Guimarães, considerando o número 

reduzido de alunos (70), desligou-se do programa.  

Diante de tal mudança, 971 (novecentos e setenta e um) alunos foram matriculados no Programa 

Ser Integral no ano de 2015, e 991 (novecentos e noventa e um) alunos em 2016. 

No ano de 2017, o Conselho Municipal de Educação em parceria com gestores, coordenadores e 

Secretaria Municipal de Educação deu início às discussões para a construção de normativa específica para a 

oferta de escolas de tempo integral no município, conforme estabelece o Plano Municipal de Educação de 

Lucas do Rio Verde.  

Ademais, com a finalidade de reestruturar a oferta da Educação em Tempo Integral nas escolas da 

zona rural, ao previsto nas normativas estabelecidas pelos governos federal e estadual, ao final de 2017, as 

cargas horárias das matrizes curriculares das escolas da zona rural foram reorganizadas e ampliadas, 

passando assim, a atender 35 (trinta e cinco) horas semanais, conforme determina a legislação.  

Atualmente, a Educação em tempo Integral no município de Lucas do Rio Verde é ofertada nas 

seguintes escolas municipais: Caminho Para o Futuro, Érico Veríssimo, Fredolino Vieira Barros e São 

Cristóvão. 

Durante estes seis anos de implantação do atendimento em tempo integral, as escolas passaram por 

muitos desafios, pois cada unidade escolar, conforme o seu entendimento, teve a necessidade de criar 

caminhos mais adequados a sua realidade, com intuito de atender as necessidades pedagógicas, 

emocionais, culturais e sociais, dos educandos.  

Por conseguinte, é evidente que não existe “receita” pronta para a educação, de maneira que foi 

necessário repensar a escola, desde as estruturas físicas, que não eram adequadas, até as ações dos 

professores que aceitaram o desafio de trabalhar com oficinas, muitas das quais não tinham experiências 

em desenvolver, como ocorreu com as oficinas culturais voltadas para a dança, teatro, entre outras. 

A inserção da Educação em Tempo Integral permitiu que os professores se reinventassem, uma vez 

que ela exige a busca diária pelo conhecimento, visando atrair a atenção dos alunos para que a 

aprendizagem ocorresse, pois não era somente oferecer mais horas na escola, sem pensar em qualidade. O 
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investimento não poderia ser para a escola oferecer “mais do mesmo”, como expressou Miguel Arroyo, ou 

aulas cansativas.  

O intuito da implantação da Educação em Tempo Integral não era quantidade, antes sempre foi 

pautado na necessidade de oferecer educação de qualidade e formação integral aos alunos, em todos os 

seus aspectos, pensando que além de tudo isso, por se tratar de atendimento em tempo integral, a 

expectativa sempre esteve alicerçada em aprendizagens significativas, assim, as unidades de ensino, vem 

ao longo destes anos discutindo com suas comunidades escolares, quais os caminhos para cumprir o que 

determina a Constituição Federal e LDB para a formação integral dos estudantes inseridos nesta 

comunidade.   

 

3.5.2.  Concepção da Educação em Tempo Integral.  

 

De acordo com Coll e Martin, o estabelecimento das intenções educativas, que devem reger a 

atuação da escola é acima de tudo, o resultado de uma análise sobre o tipo de sociedade que temos e 

também uma decisão sobre o tipo de sociedade que queremos formar. […]  É preciso analisar os traços que 

caracterizam a sociedade para a qual vamos educar os alunos, não com o objetivo de nos adaptar 

mecanicamente a eles, mas para utilizar a educação formal como um instrumento de mudança e 

transformação social. Quer seja para ajudar a desenvolver em nossos alunos as capacidades necessárias 

para que possam se incorporar à sociedade, quer seja para ajudá-los a construir outras capacidades 

necessárias para promover os processos de mudança e de transformação desejada, o fato é que é 

imprescindível partir de uma reflexão sobre o tipo de sociedade que desejamos impulsionar (COLL E 

MARTIN, 2004, p.14-15). 

Para Arroyo, o principal ponto da educação integral é conceber a existência de outros sujeitos, nos 

processos educativos, como centro das ações pedagógicas. Por isso, entende-se que as referências para 

esses percursos devem ser buscadas nos movimentos sociais históricos que, de alguma forma, incidiram 

sobre suas causas, mesmo não sendo aceitos pelos Estados.  

Inspirado por Paulo Freire, Arroyo argumenta que a dicotomia histórica entre humanização de quem 

pertence aos setores mais favorecidos da sociedade e desumanização dos mais pobres, negros e 

marginalizados é essencial para entender o papel da escola de hoje, como espaço de garantia de vida e o 

papel do educador de acompanhar o processo de humanização sem perder de vista que crianças, 

adolescentes e jovens muitas vezes chegam à escola brutalizados, roubados em sua humanidade  com 

leituras de mundo e saberes que advêm de uma experiência de opressão. “Estamos em um momento em 

que a escola tem que pensar radicalmente sobre que infância e que adolescência estão chegando a ela” […]. 

São os que historicamente não são reconhecidos como humanos, humanizáveis, educáveis? […] Temos que 

rever radicalmente esse paradigma de humano a ser educado e de inumano como ineducável e adotar outro 

paradigma pedagógico, que reconheça que são todos humanos, educáveis, humanizáveis, que são gente”, 

diz Arroyo. 

https://educacaointegral.org.br/glossario/educador/
https://educacaointegral.org.br/glossario/ensino-aprendizagem/
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Para isso, é fundamental na perspectiva do pleno desenvolvimento dos educandos, assim como a 

formação continuada dos professores aliada à experiência docente: “O trabalho docente é um princípio 

educativo. Um professor em contato com essas crianças é imprescindível a se repensar […] e é função da 

educação continuada criar espaços para que eles repensem sua formação inicial e confrontá-los com a 

realidade que estão vivendo”. 

Jaqueline Moll é uma das principais referências no Brasil sobre a temática da educação integral. 

Ávida defensora do direito ao desenvolvimento integral e da integração da escola com seu território, para 

ela, a escola não pode ser um simulacro da vida real, e, portanto, a educação deve ser pensada na 

perspectiva das comunidades, ampliando as interações dos estudantes e as oportunidades a eles ofertadas. 

Para tanto, Jaqueline convoca a perspectiva das Cidades Educadoras, em que equipamentos 

da saúde, da cultura, do meio ambiente se integram a fim de fortalecer o desenvolvimento dos sujeitos em 

todas suas dimensões e viabiliza a participação de todos, em todas as esferas da sociedade. 

Nesta perspectiva, é evidente a necessidade de interações dos estudantes e as oportunidades a eles 

ofertadas. Faz-se necessário instituir projetos educativos locais, onde a escola torna-se coautora das 

políticas educacionais, trazendo o repertório, as características, as necessidades dos sujeitos e de suas 

comunidades para o centro do projeto pedagógico. 

Da mesma forma, é preciso oferecer aos professores e gestores uma contínua formação para discutir 

os desafios e compartilhar práticas das ações de educação integral. Esta proposta exige uma reconfiguração 

da escola em sua totalidade, como um todo, e, principalmente, convida todos os envolvidos a uma lógica de 

colaboração permanente – em que as funções individuais se transformam em funções coletivas. 

Ao trazer a comunidade para dentro da escola e a escola para a comunidade, muda-se a perspectiva 

de que há uma hierarquia entre o que se aprende como “conhecimento formal” e o que é “conhecimento 

do cotidiano”. 

Para Jaqueline Moll, “o debate da Educação Integral ganha sentido, portanto, nas possibilidades, que 

estão sendo e que serão construídas, de reinvenção da prática educativa escolar no sentido de seu 

desenclausuramento, de seu reencontro com a vida, do desenrijecimento de seus tempos, da interlocução 

entre os campos do conhecimento em função da compreensão e da inserção qualificada no mundo. ”. 

Segundo a pesquisadora é justamente esta interlocução entre os saberes e os diferentes tipos de 

agentes educativos, que faz do processo de ensino-aprendizagem um ato significativo e pautado na 

realidade dos estudantes e educadores.  

Moll afirma que “os atores deste debate serão alunos, professores, pais, gestores, comunidades. A 

cidade, no seu conjunto, oferecerá, intencionalmente, às novas gerações experiências contínuas e 

significativas em todas as esferas e temas da vida.” 

Para Gramsci, a formulação de uma proposta para a educação, que integre um programa político em 

direção à igualdade social é referência para a crítica às desigualdades produzidas pelo sistema capitalista, 

que se exprimem nas diversas instâncias da sociedade e da cultura, como também na escola. Refere-se à 

luta pela unificação do ser humano como possibilidade de realização. O que Gramsci chama de “escola 

unitária”, que se relaciona à luta para a igualdade social, para a superação das divisões de classe que 
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separam a sociedade entre governantes e governados, é defendido pelo autor como o que seria o desfecho 

de todo o processo de crise da velha escola — crise está determinada pela agonia da sociedade e das 

culturas tradicionais, pré-industriais, com o que a escola se separou da vida, tornando-se “desinteressada” 

demais ou “especializada” demais.  

A crise da escola, para Gramsci, era uma “progressiva degenerescência”: as escolas de tipo 

profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos imediatos, passavam a predominar sobre 

a escola formativa, imediatamente desinteressada, invertendo a estrutura que prevalecia anteriormente. O 

novo tipo de escola, porém, ainda que tivesse muitos elementos progressistas, não era democrático e 

acabava por se realizar como um fator adicional de perpetuação e cristalização das diferenças sociais. Para 

destruir tal armadilha, seria necessário, nas palavras de Gramsci, “não multiplicar e hierarquizar os tipos de 

escola profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória (primária-média) que conduza o jovem 

até os umbrais da escolha profissional, formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de 

pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige” (p. 49). Em outros termos, seria necessário fundar 

a “escola unitária”, a “escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo 

justo o desenvolvimento da capacidade trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o 

desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual” (p. 33).  

Os três autores citados defendem a educação voltada para o indivíduo, no qual a educação seja 

voltada para a construção do intelecto a partir de suas vivências, onde toda a sociedade seja coautora do 

processo educativo. 

 Arroyo, por sua vez, discute a importância de uma pedagogia ligada a vida e aos interesses e 

necessidades dos alunos.  

Jaqueline Moll defende a perspectiva de uma cidade educadora e Gramish defende a ideia de escola 

unitária e democrática, capaz de fornecer os fundamentos do desenvolvimento intelectual e manual, 

inclusive disciplinando intelectual e moralmente os alunos, elevando-os até que possam fazer suas escolhas.  

Desta forma, pondera-se que a Educação em Tempo Integral em Lucas do Rio Verde deve ser voltada 

para o indivíduo, onde este possa desenvolver-se integralmente, ou seja, intelectual, afetivo e social.  

A escola deve ser um lugar de pleno desenvolvimento das potencialidades do educando, além de ser 

um lugar prazeroso, onde o aluno sente vontade de frequentá-la. Sendo assim, o papel do professor é de 

suma importância, pois deve despertar o interesse no aluno, através de metodologias significativas e 

diferenciadas, contribuindo para a construção de uma sociedade igualitária, constituída por sujeitos 

pensantes, que assumem o protagonismo frente à sociedade onde vivem, envolvendo o lúdico, visto que as 

iniciativas lúdicas potencializam a criatividade e contribuem para o conhecimento intelectual dos alunos, 

pois é através das vivências e brincadeiras que as crianças constroem seu conhecimento, relacionando-os 

com o conhecimento de mundo. 
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3.5.3.  A Estrutura da Escola em Tempo Integral – ETI 

 

Os espaços para execução do projeto de Educação em Tempo Integral deverão ser adequados, podem 

acontecer nas próprias instituições de ensino e em espaços da comunidade como praças, quadras 

poliesportivas e o Parque Cultural, contemplando assim, uma proposta pedagógica que articule a base 

comum dos componentes curriculares, atividade diversificadas, com a individualidade dos próprios alunos, 

em seus aspectos cognitivos, político-sociais, éticos- culturais e afetivos.   

Para tanto, as escolas devem ser adequadas gradativamente, visando atender os alunos em tempo 

integral para garantir padrões de infraestrutura física necessários ao atendimento com qualidade e de 

acordo com o número de alunos. 

 

A Matriz Curricular e a distribuição de carga horária nas ETIs da zona urbana e rural. 

A matriz curricular das atividades complementares, além de consolidar o conhecimento nas disciplinas 

de língua portuguesa e matemática, busca atender as necessidades do desenvolvimento integral do aluno 

através de atividades no campo das artes, cultura, esporte, lazer, empreendedorismo, comunicação em 

mídias sociais, saúde, promoção social, iniciação científica, tecnologias educacionais, educação financeira, 

educação socioemocional e educação ambiental. 

É fundamental organizar um currículo capaz de integrar os diferentes campos do conhecimento, bem 

como as várias dimensões formadoras dos estudantes, demandadas pela contemporaneidade.  

O Projeto Pedagógico das oficinas ofertadas é parte integrante do Projeto Político Pedagógico da 

unidade escolar, que por sua vez, será acompanhado e avaliado pela coordenação pedagógica e assessoria 

pedagógica da SME 

A ampliação do direito à educação, favorecida pela política de Educação em Tempo Integral, não 

deve ser executada apenas quantitativamente, mas, sobretudo, qualitativamente, a qual respeite o 

estudante e os seus direitos. 

 

 A Organização dos Tempos  

Deve-se destinar 08 (oito) horas semanais para as atividades relacionadas aos campos do 

conhecimento 1 (Língua Portuguesa e conhecimento 2 (Matemática), e as demais horas serão distribuídas 

em atividades culturais, ambientais, tecnológicas, esportivas e de lazer, garantindo aos alunos o direito à 

participação em todas as atividades ofertadas.  

  Os estudantes matriculados em uma instituição de tempo integral, devem estar enturmados nas 

atividades, de modo a completar a carga horária semanal estipulada na Matriz Curricular de cada unidade 

de ensino.  

A oferta das oficinas deve ser estruturada mediante anseio da comunidade escolar e necessidades 

pedagógicas. A escola, após análise da equipe gestora, conselhos de classe, conselho deliberativo e reunião 

de pais, reagruparão os estudantes, sempre que julgarem imprescindível para o atendimento das diferentes 
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necessidades pedagógicas e procedimentos metodológicos, para que as aprendizagens sejam construídas, 

também, na interação com o outro.   

 

Organização e execução da Matriz Curricular da ETI. 

A matriz curricular está estruturada da seguinte forma: Campo do conhecimento 1 (língua 

portuguesa), Campo do conhecimento 2 (matemática), Campo do Esporte e Lazer, Campo da Arte e Cultura; 

Campo da Ciência. Os campos do conhecimento 1 e 2 são obrigatórios para todos os alunos, com duração 

de 8 horas semanais, o professor irá trabalhar com aulas lúdicas e diferenciadas, abordando diversas 

metodologias e utilizando materiais manipuláveis, objetivando consolidar o conteúdo trabalhado. 

 O objetivo das aulas supracitadas é possibilitar ao aluno esclarecer suas dúvidas, consolidar o 

conteúdo e reforçá-lo em conjunto com o professor regente, por meio de jogos e atividades que estimulem 

o raciocínio lógico, autonomia, criatividade e capacidade de resolver problemas. Para que esse objetivo se 

concretize é fundamental que as metodologias abordadas sejam diferenciadas da sala de aula regular, 

utilizando-se de diferentes abordagens para ministrar o mesmo conteúdo, pois deve-se pensar que os 

alunos aprendem de maneiras diferentes, uns dos outros.  

Com exceção aos campos do conhecimento 1 e 2 que são obrigatórios, todos os educandos serão 

reagrupados em oficinas dentro dos campos existentes. Sendo a instituição responsável por realizar a 

investigação junto aos alunos, formando grupos de acordo com suas características e possibilidades, 

observando disponibilidade de cada comunidade escolar. 

 Algumas sugestões de oficinas que poderão ser desenvolvidas na escola de tempo integral: 

 

Campo do conhecimento 1 e 2: Produção textual, letramento e alfabetização, língua estrangeira, 

matemática, estudo monitorado, contação de história, jogos intelectuais, jogos de raciocínio, Educação 

Econômica (organização das finanças, planejamento financeiro e a sustentabilidade dos estudantes e das 

famílias, empreendedorismo, Educação fiscal, educação financeira).  

Educação ambiental: Áreas verdes, preservação do meio ambiente, reciclagem, horta escolar e 

sustentabilidade, coleta seletiva, redução do consumo. 

Campo da arte e cultura: Canto, coral, dança, flauta, teatro, capoeira, instrumentos de corda, grafite, 

musicalização, desenho, artesanato, decoração, culinária, práticas circenses e cinema. 

Promoção social e a saúde: Alimentação saudável, saúde bucal, atividades físicas e mentais, prevenção 

às doenças, cidadania habilidades sócio emocionais. 

Esporte e lazer: jogos e recreação, karatê, jiu jitsu, judô, capoeira, futsal, basquete, vôlei, iniciação 

esportiva, ginástica rítmica, natação, atletismo, badminton, handebol, tênis de mesa e xadrez.  

Ciência e Tecnologias: robótica, programação, mecatrônica escolar; manutenção e montagem de 

hardware (computadores no geral); manutenção e instalação de software (programas e planilhas para 

Windows e Linux) e Iniciação Científica (projetos de pesquisa em ciências da natureza, humanas, línguas e 

matemática e feira de ciências) Comunicação e Mídias sociais (Jornal escolar, rádio escolar, história em 

quadrinhos, fotografia e vídeo). 
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3.5.4. Salas Temáticas – Um Desafio Possível  

 

A organização escolar em salas temáticas e identificadas por área do conhecimento concebe uma 

especialização das salas de acordo com as disciplinas trabalhadas nas mesmas.  Assim, pode-se ter salas de 

geografia, de história, matemática, laboratórios de ciências da natureza, humanas, línguas, etc., onde os 

alunos vão se deslocando durante o dia, de acordo com o cronograma das aulas previstas, não mais os 

professores, se deslocarão entre as salas a cada mudança de aula.  

O objetivo desta organização de espaços é oferecer um ambiente estruturado com os materiais 

necessários para a ilustração e enriquecimento das aulas, proporcionando ao professor a facilidade de 

organizar a sala de acordo com o conteúdo que será trabalhado, visando favorecer a aquisição do 

conhecimento, visto que os alunos aprendem de diferentes formas (cenestésico, auditivo ou visual) e com 

diferentes abordagens. 

As salas devem estar equipadas de acordo com cada área de conhecimento. A proposta é fazer o aluno 

interagir com uma maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter condições de estabelecer 

uma relação entre o conhecimento escolar, a sua vida e o mundo. Além disso, o conceito de sala temática 

considera que o quadro negro não é único recurso válido no processo de ensino-aprendizagem na forma 

presencial. 

Para garantir a implementação da BNCC, serão instituídas gradativamente nas ETIs, salas temáticas ou 

salas ambientes, envolvendo as áreas conhecimento que se apresentam na Matriz Curricular da Base 

Comum parte diversificada, além de ambientes estruturados para realização de discussões que possam 

aludir temas contemporâneos que contribuem para a formação cidadã.  

 

4. A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA13 

4.4.  Contextos da Formação 

4.4.1. Panorama Nacional 

 

Historicamente, a formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica é um grande 

desafio para os governos, instituições formadoras, profissionais da educação, entidades sindicais e 

sociedade em prol da melhoria da educação brasileira. A busca de respostas para o enfrentamento desse 

desafio contribuiu para as formulações de políticas públicas que visam assegurar esse direito, de uma forma 

articulada, entre os entes federados. 

 
13 Texto escrito e organizado pela professora Izana Néia Zanardo, efetiva da rede municipal de ensino de Lucas 
do Rio Verde, MT, Licenciada em Letras e Pedagogia, Mestranda em Letras – Profletras/UNEMAT e Membro da 
Equipe Técnica da BNCC, Regional de Sinop, MT. 
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Ao final do ciclo da ditadura militar no Brasil a partir do movimento de educadores, destaca-se a 

criação, em 1983, do Comitê Pró-Formação do Educador que foi uma iniciativa importante e com o advento 

da nova república, destaca-se a criação, em 1986, do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação 

CONSED, que nasceu da necessidade e da busca de uma articulação organizada entre os titulares dos órgãos 

executivos estaduais de educação a fim de proceder a ações conjuntas de interesse comum, de discutir 

propostas e planos de relativos à política educacional e de estabelecer um intercâmbio de experiências. E 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988 oportunizou a defesa dos educadores e representantes 

da sociedade organizada em prol da valorização do magistério.  

A partir da Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), na Tailândia e posteriores 

encaminhamentos ao Plano Decenal da Educação (1993-2003), que responde ao dispositivo constitucional, 

inicia a reforma educacional que assegura os conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam às 

necessidades elementares da vida contemporânea e teve como um de seus focos centrais a formação de 

professores. Nesse período ocorreu a criação da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE). 

O marco da lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

orientada pelos princípios, diretrizes e normas estabelecidos na Constituição de 1988, define e regula o 

sistema brasileiro de educação. A referida lei sobre a formação de profissionais de educação em seus artigos 

61, 62 e 63, a Lei estabelece as conjunturas de formação, sendo que a formação de professores do 

magistério seria de nível superior. 

 

Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, 
terá como fundamentos: 
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 
atividades. 
Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
Art. 63º. Os institutos superiores de educação manterão: 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, 
destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 
fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica; 
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis (BRASIL, 
1996, p.22-23). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997, vem estabelecer os objetivos e habilidades para 

cada nível (Ensino Fundamental e Ensino Médio) e desenvolvem os conteúdos que deveriam ser tratados. 

Ainda que não organizassem nem os conteúdos nem os objetivos por níveis, ofereciam orientações, e 
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posteriormente a formação por meio de adesão dos municípios ao programa “Parâmetros em Ação”, em 

1999, aos professores em relação aos critérios que deveriam considerar para ordenar a sequência curricular. 

Um programa para orientações aos professores alfabetizadores foi lançado em dezembro de 2000, 

pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação (SEF/MEC), o “Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (Profa)” com o objetivo de oferecer novas técnicas de alfabetização, com 

base nas práticas de ensino da leitura e da escrita ocorridas a partir de 1985 com as pesquisas de Emília 

Ferreiro e Ana Teberoski e a publicação da obra Psicogênese da Língua Escrita. Assim, o Profa leva em conta 

a nova concepção de que, para o aluno aprender corretamente a ler e escrever, é necessário que ele 

participe de situações que o façam refletir, inferir, estabelecer relações e compreender informações, 

transformando-a sem conhecimento próprio, pois já não é mais possível conceber a escrita exclusivamente 

como um código de transcrição gráfica de sons, ou mesmo desconsiderar os saberes que os alunos já 

possuem antes de se escolarizar.  

O Profa resultou de um processo iniciado com o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Ele era voltado para a formação de professores que ensinam a ler e escrever na Educação Infantil e nas 

séries iniciais do ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, a ser desenvolvido a partir do 

estabelecimento de convênios com secretarias de Educação e organizações já participantes do programa 

Parâmetros em Ação, além de universidades. Trata-se de um curso anual de formação, destinado 

especialmente a professores em sala de aula. O curso com 160 horas, no qual 75% do tempo eram 

trabalhados em grupo e 25% individualmente pelo professor, com leituras. 

Com o advento da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica 

(RENAFOR), constituída em julho de 2004, que tem a finalidade precípua de contribuir com a qualidade do 

ensino e com a melhoria do aprendizado dos estudantes, fortaleceu as ações por meio de um amplo 

processo de articulação dos órgãos gestores, dos sistemas de ensino e das instituições de formação, 

sobretudo, as universidades públicas e comunitárias.  

A Rede é formada pelo MEC, Sistemas de Ensino e os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação, que são parceiros no desenvolvimento e oferta de programas de formação continuada, bem 

como na implementação de novas tecnologias de ensino e gestão em unidades escolares e sistemas 

estaduais e municipais. As áreas de formação inicial e continuada ofertadas são: alfabetização e linguagem, 

educação matemática e científica, ensino de ciências humanas e sociais, artes e educação física, Gestão e 

Avaliação da Educação. Alguns Programas e Planos que integraram a Rede de Formação Continuada: Pró-

Letramento, Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II), Especialização em Educação Infantil 

(ProInfantil), Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado), 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (ParFor), Pacto Nacional de Alfabetização 

na Idade Certa (Pnaic) entre outros. 

Por meio do Sistema UAB, que foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, buscou ampliar 

e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, por meio da educação a distância. A 

prioridade é oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício na educação básica pública, porém 

ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles já graduados. Também pretende ofertar cursos 



 

Página | 90  
 

a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública, bem como apoia pesquisas 

em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. 

Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a criação de centros de 

formação permanentes por meio dos polos de educação à distância em localidades estratégicas. 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) em uma das propostas visa formar professores e outros 

profissionais de educação nas áreas da diversidade. O objetivo é a disseminação e o desenvolvimento de 

metodologias educacionais de inserção dos temas de áreas como educação de jovens e adultos, educação 

ambiental, educação patrimonial, educação para os direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, 

de gênero e orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes de ensino pública 

e privada de educação básica no Brasil. 

Com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, o governo federal reforça a educação a distância 

como mecanismo de formação, em seu artigo 1°, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com 

a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de 

acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas 

por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Ficam revogados o 

Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005; e o art. 1º do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, 

que foi publicado no DOU de 26.5.2017 e retificado em 30.5.2017. 

A partir de 2018, o MEC passou a reservar 75% das vagas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) para 

a formação de professores que cursem seu primeiro ou segundo curso de licenciatura. A estratégia faz parte 

da política de continuidade da retomada da UAB, que não ofertava vagas desde o ano de 2014, e que, só 

em 2017/2018, oferece 250 mil vagas. O objetivo é investir, ainda, na ampliação de cursos de mestrado 

profissionalizante, abrangendo todas as áreas e componentes curriculares da BNCC. Serão oferecidos 

mestrados profissionais para professores de educação básica, cursos de especialização e o aumento da 

cooperação internacional nessa formação. 

Além da UAB, a CAPES, que coordena as atividades do Ministério da Educação voltadas à pós-

graduação, possui mais três ações que contribuem para a formação inicial e continuada professores: O 

Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), O Pibid, que já atendeu mais de 200 mil licenciados desde 

2009, proporciona aos estudantes da primeira metade do curso uma aproximação prática com a rotina das 

escolas públicas. O Programa de Residência Pedagógica, instituído pelo MEC por meio da Portaria nº 38, de 

28/02/2018, DOU de 01/03/2018 (nº 41, Seção 1, pág. 28), para destinar 45 mil bolsas, a princípio, para o 

aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado a partir da segunda metade da licenciatura;  e o 

Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (ParFor), Portaria Normativa MEC n.° 9, 

que visa induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais do 

magistério que estejam no exercício da docência na rede pública de educação básica e que não possuem a 

formação específica na área em que atuam em sala de aula. 

Com a adesão ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em vigor desde abril de 2007, os 

estados e municípios elaboram seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR), oportunidade em que 
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refletem suas necessidades e aspirações, em termos de ações, demandas, prioridades e metodologias, 

visando a assegurar a formação exigida na LDB para todos os professores que atuam na educação básica. O 

PAR é um diagnóstico da educação e planejamento das ações de municípios e estados para um período de 

cinco anos. 

Em relação à Tecnologia da Informação, O Programa Nacional de Informática na Educação, portaria nº 

522 de 09/04/1997, com objetivo de promover o uso das tecnologias como ferramenta de enriquecimento 

pedagógico no ensino público fundamental e médio, que foi reestruturado a partir de 12 de dezembro de 

2007, mediante a criação do Decreto n° 6.300, o ProInfo, e passou a ter o objetivo de promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica, e a 

promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do Programa. 

Sobre a Educação Ambiental que é uma preocupação mundial de proteção ambiental e 

desenvolvimento sustentável, houve uma série de eventos em nível internacional, desde 1951, alguns deles 

se constituem em marcos histórico da Educação Ambiental, cabe aqui lembrar a “Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem”, realizada em Jomtien, 

Tailândia (1990), que aprovou a “Declaração Mundial sobre Educação para Todos”, cujo texto chamou a 

atenção do mundo também para o analfabetismo ambiental. Neste mesmo ano ONU como o “Ano 

Internacional do Meio Ambiente”, com isso gerando discussões ambientais em todo o mundo. 

Com a Lei nº 9.795/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que dispõe 

especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), afirma que essa educação é componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades de todo processo educativo, escolar 

ou não. Sobre a formação inicial de professores, a Lei nº 9.795/1999, preceitua, em seu artigo 11, que “a 

dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas 

as disciplinas”. Ao trazer essa determinação, a Lei evidência o caráter transversal da educação ambiental 

nos diferentes espaços e tempos das instituições educativas. 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, instituído pelo Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 

2007, propõe que, entre as principais ações da Educação Ambiental, esteja a “implementação de programas 

de espaços educadores sustentáveis, com readequação de prédios (escolares e universitários) e da gestão, 

além da formação de professores e da inserção da temática mudança do clima nos currículos e materiais 

didáticos”. 

A Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, com fundamento no Parecer CNE/CP nº 14/2012, a serem observadas pelos sistemas 

de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação do 

determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação 

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). 

Promovida pelos ministérios da Educação e do Meio Ambiente, a Conferência Nacional Infanto-juvenil 

ocorre, desde o ano 2003, e tem como proposta fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino 

com a participação ativa das escolas na construção de políticas públicas. 
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Atuando junto aos sistemas de ensino e instituições de ensino superior, a Secad/MEC apoia ações e 

projetos de educação ambiental que fortaleçam a PNEA e o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(ProNEA), em sintonia com os princípios e diretrizes do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, da Carta da Terra, da Carta das Responsabilidades Humanas e da 

Agenda 21. 

O Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições Federais e Estaduais de 

Educação Superior (Uniafro), por meio da Resolução CD/FNDE nº 14, de 28 de abril de 2008, o Ministério da 

Educação estabeleceu critérios para assistência financeira às instituições de educação superior com o 

objetivo de fomentar as ações para a formação inicial e continuada de professores da educação básica, e 

para a elaboração de material didático específico no âmbito do programa. Os cursos, assim como os 

materiais didáticos, visam à implementação do artigo 26-A, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), e à promoção do estudo da História da África e Cultura Afro-Brasileira. A intenção em 

contribuir para a superação dos preconceitos e atitudes discriminatórias do racismo por meio da aplicação 

de práticas pedagógicas qualificadas nesses temas nas escolas de educação básica no Brasil. 

A Política Nacional de Formação de Professores, para maior organicidade em relação à formação de 

profissionais do magistério da educação básica, foi instituída pelo Decreto 6.755/2009, de 29 de janeiro, 

com a finalidade organizar e efetivar, um regime de colaboração entre União, estados e municípios, para a 

elaboração de um plano estratégico de formação inicial para os professores que atuam nas escolas públicas. 

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em vigor desde abril de 2007. E para 

atender aos pedidos de formação de docentes em todo o país, o Ministério da Educação que assumiu o 

papel de coordenador e indutor na formulação e institucionalização de uma Política Nacional de Formação 

Continuada, repassa recursos à Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, 

composta, inicialmente, por 19 instituições públicas de educação superior, federais e estaduais, e 

comunitárias sem fins lucrativos. 

Neste mesmo ano, 2009, foi lançado pelo Ministério da Educação o primeiro Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica, Portaria Normativa MEC n.º 9/2009, cumprindo o disposto 

no Decreto nº 6.755/09, e delegou à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes/MEC), de competência reconhecida nacional e internacionalmente em promover a pós-graduação 

no Brasil, a responsabilidade pela indução, fomento e avaliação do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica Pública, juntamente com seu Conselho Nacional de Educação Básica, pois 

de acordo com o Educacenso 2007, cerca de 600 mil professores em exercício na educação básica pública 

não possuíam graduação ou atuavam em áreas diferentes das licenciaturas em que se formaram.  

O arcabouço legal que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, Decreto nº 6.755/09 e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, 

Portaria Normativa MEC n.º 9/2009, legitimou e fortaleceu as propostas que já vinham sendo desenvolvidas 

pela CAPES, tais como o Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), e o Observatório da Educação, assim como o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), entre outras, que passaram a configurar o Programa  Nacional de 
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Formação de Professores da Educação Básica (ParFor) de forma integrada, pelo menos na lei. Em certa 

medida, o Decreto n°. 6.755, contemplou também outras ações relativas à formação docente que eram 

desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão e, principalmente, da extinta Secretaria de Educação a Distância do 

Ministério da Educação (MEC) que, pela própria convergência legal, foram ou estão sendo migradas para a 

CAPES. 

Sobre a Educação Especial, em referência a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

Jomtien/1990, que chama a atenção para os altos índices de crianças, adolescentes e jovens sem 

escolarização, tendo como objetivo promover transformações nos sistemas de ensino para assegurar o 

acesso e a permanência de todos na escola. Nesse sentido, em 1994, foi publicada a Política Nacional de 

Educação Especial, orientando o processo de “integração instrucional”, que condiciona o acesso às classes 

comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades 

curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os estudantes ditos normais” (p.19).  

 Após alguns anos, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever, 

em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

E em 2007, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão apresenta a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que 

acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras 

de uma educação de qualidade para todos os estudantes Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. 

E por meio do Brasil Decreto nº 6949/2009, promulga a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (ONU/2006), e assim o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Programa de Formação 

Continuada de Professores em Educação Especial, com o objetivo de apoiar a formação continuada de 

professores para atuar nas salas de recursos multifuncionais e em classes comuns do ensino regular, em 

parceria com Instituições Públicas de Educação Superior – IPES, oferta cursos no nível de aperfeiçoamento 

e especialização, na modalidade à distância, por meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB e na 

modalidade presencial e semipresencial pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores na 

Educação Básica – RENAFOR. 

Para a formação dos funcionários da educação, o Profuncionário é o Programa Indutor de Formação 

Profissional em Serviço dos Funcionários da Educação Básica Pública, em habilitação compatível com sua 

atividade educativa, na modalidade da Educação a Distância (EAD) via Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Obedece ao disposto no art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases n.º 9394/1996, conforme a Lei nº 12.014/2009, 

e ao disposto no parágrafo único do art. 62-A, da Lei de Diretrizes e Bases, por meio do qual a 

profissionalização tornou-se direito de todos os funcionários da educação. 

Através da Portaria n° 1.328, de 23 de setembro de 2011, o Ministério da Educação institui a Rede 

Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, ampliando 
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assim as formas de apoio das ações de formação continuada de profissionais do magistério da educação 

básica e em atendimento às demandas de formação continuada formuladas nos planos estratégicos de que 

tratam os artigos 4°, 5° e 6° do decreto n° 6.755, de 29 de janeiro de 2009.   

Recentemente, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), foi instituído pelo Ministério 

da Educação por meio da Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012. Ao final deste mesmo ano, o governo 

enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012, que dispõe sobre o 

apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa. Foi um pacto para alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade. A adesão de estados, 

Distrito Federal e municípios foi a forma de alcançar o objetivo. O compromisso envolvia formação 

continuada e mobilizava educadores, universidades e secretarias de educação em todo o território nacional.  

 O atual Plano Nacional de Educação (2014-2024), planejamento do setor educacional, aprovado pela 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, traz dez diretrizes, e 20 metas, entre elas a erradicação do 

analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos profissionais de educação, 

um dos maiores desafios das políticas educacionais. De acordo com o art. 7º dessa nova lei, a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração para atingir as metas e 

programar as estratégias previstas no texto, incluindo a formação inicial e continuada dos profissionais de 

educação. 

As metas 15, 16, 17 e 18 do plano nacional tratam especificamente da formação e valorização dos 

profissionais da educação. A meta 15 possui como tema a formação dos profissionais da 

educação/professores da educação básica com formação específica de nível superior (licenciatura na área 

de conhecimento em que atuam). A meta 16 trata da formação, em nível de pós-graduação, dos professores 

da educação básica/ Formação continuada na área de atuação. A meta 17 prevê a equiparação, até o final 

do 6° ano de vigência da lei, do rendimento médio dos profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. E por fim, a meta 18 visa 

assegurar a existência dos planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de 

todos os sistemas de ensino com piso salarial nacional para profissionais da educação básica pública – 

referenciados na lei do piso. 

 Posteriormente, com o Parecer CNE/CP de 9 de junho de 2015, foi instituída pela Resolução CNE/CP 

n.02 de 1º de julho de 2015, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura), e 

para a formação continuada. A resolução elucida questões importantes para que as instituições formadoras 

e os sistemas de ensino planejem as formações dos professores. Em seu artigo 3° define que: 

 

Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, respectivamente, à preparação e ao 
desenvolvimento de profissionais para funções de magistério na educação básica em suas etapas – 
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, 
educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, 
educação do campo, educação escolar quilombola e educação a distância – a partir de compreensão 
ampla e contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de 
conhecimentos de determinada área e a participação na elaboração e implementação do projeto 
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político-pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos 
de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional. (BRASIL, 
2015, p.3- 4). 
 

Já no artigo 16, nos leva à compreensão, segundo a legislação, das dimensões que envolvem a 

formação continuada: 

 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem 
como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, 
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima 
exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão 
sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 
profissional docente. [...] (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

Em 2016, com a nova Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, que foi 

instituída pelo Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016, tem a finalidade de fixar os princípios e objetivos e 

de organizar os programas e ações, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino e em consonância 

com o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e com os planos 

decenais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse mesmo decreto prevê a instituição de 

Comitê Gestor Nacional para tratar das políticas de formação com a presença do MEC, de representantes 

dos sistemas federal, estaduais, municipais e distrital de educação, de profissionais da educação básica e de 

entidades científicas. 

Há ainda um planejamento sobre uma nova Política Nacional de Formação de Professores – PNFP, 

apresentada pela secretária executiva do MEC, Sr.ª Maria Helena Guimarães de Castro, em 18 de outubro 

de 2017, que não está totalmente consolidada, pois algumas ações estão sendo submetidas à consulta 

pública, em 2018, como é o caso dos parâmetros para a Base Nacional de Formação Docente, os quais se 

pautarão em pesquisas e estudos realizados por instituições parceiras do MEC. 

No entanto o Decreto 8.752, de 9 de maio de 2016, ainda se mantém vigente, bem como reportando-

se à Resolução n. 5/2005, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que dispõe 

sobre as diretrizes curriculares para a formação dos funcionários da educação em nível técnico, e à 

Resolução n. 2/2016 e ao Parecer n. 246/2016, ambos da Câmara de Educação Superior do CNE, que definem 

as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada em nível superior também para os 

funcionários da educação básica. 

Em dezembro de 2017, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) referente à Educação Infantil 

e Ensino Fundamental que foi aprovada pelo Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) Portaria N° 

1.570 de 21/12/2017, Resolução n° 2 de 22/12/2017 é homologada pelo MEC. Por ser um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, é referência nacional e 

obrigatória para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do DF e dos 

municípios e das propostas pedagógicas das escolas.   
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Os princípios norteadores da BNCC, desde a sua proposição inicial de 2015, podem ser compreendidos 

no âmbito da internacionalização das políticas, caracterizado por diversos autores, como Vinokur (1987), 

Afonso (2001) e Lange (2001). Desde esse ano, a BNCC é fruto de amplo processo de debate e negociação 

com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira.   

Após a aprovação da BNCC, as redes de ensino começam a preparar seus processos de planejamento 

e implementação, que serão cruciais para que a BNCC cumpra o seu papel de promover mais qualidade e 

equidade na aprendizagem dos estudantes. Uma das fases da implementação refere-se à formação 

continuada professores e gestores escolares para trabalhar o conteúdo da BNCC em sala de aula 

(Planejamentos, avaliações internas, etc). 

A BNCC é a operacionalização, em um único documento, dos objetivos curriculares traçados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica publicada em 2013, pelo Ministério da Educação 

MEC, SEB, DICEI; e nos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º 

Anos) do Ensino Fundamental, conforme Medida Provisória n° 586/2012. Ela apresenta pontos norteadores 

para a organização dos currículos no território brasileiro, que podem ser objetos de estudos na formação 

continuada, sendo eles: O desenvolvimento integral dos estudantes como a principal intencionalidade 

educativa; A aprendizagem ativa como elemento de viabilização da construção de conhecimento; Os 

campos de experiências como formas de organização das temporalidades e espaços das aprendizagens; A 

progressão da aprendizagem como uma forma de acompanhar o desenvolvimento gradativo dos 

estudantes.  

A Portaria do MEC nº 331, de 5 de abril de 2018, instituiu o Programa de Apoio à Implementação da 

Base Nacional Comum Curricular - ProBNCC, com vistas a apoiar unidade da federação, por intermédio das 

secretarias estaduais e distrital de educação e das secretarias municipais de educação, no processo de 

revisão ou elaboração e implementação de seus currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular, em 

regime de colaboração entre estados, Distrito Federal e municípios. 

A BNCC tem a finalidade de servir de referência para os sistemas de ensino; fundamentar a concepção, 

formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos, e consequentemente das propostas 

pedagógicas das instituições escolares; superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o 

fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e balizando a qualidade da 

educação ofertada. Os sistemas de ensino necessitam implementar todas as ações até janeiro de 2020. 

 

4.4.1.1. A Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica14 

 

Pensar a Base Nacional Comum Curricular nos remete à reflexão sobre os diferentes tratamentos 

destinados à organização das disciplinas na trajetória histórica do currículo escolar, e por sua vez, às 

 
14  Texto escrito pela professora Mirta Grisel Garcia de Kehler, professora da rede estadual de ensino, Licenciada 
em Pedagogia e Matemática, Mestre em Educação e Superintendente de Formação dos profissionais da 
Educação Básica/Seduc/MT. (Esse texto, na íntegra, é parte integrante das CONCEPÇÕES PARA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, Proposta Curricular para o Território-Grossense, Versão Preliminar, pág. 97-109 Mato Grosso, 2018). 
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questões particulares de cada uma delas, às abordagens metodológicas recomendadas em cada tempo-

espaço em que se desenvolvem e se desenvolveram, e, consequentemente, à formação específica para o 

ensino dos sujeitos encarregados de trabalhar com elas. Nos remete também, ao entendimento de que o 

currículo escolar se relaciona ao contexto social em diferentes épocas e que reflete as múltiplas situações 

que historicamente compõem esse contexto.  

Assim, a implantação e implementação da BNCC nas redes de ensino deverá acontecer em sincronia 

com todos os elementos que dela derivam, ou seja, há de ter preocupação com os objetivos estruturantes 

do currículo, os procedimentos metodológicos, a avaliação, e também, com a formação dos profissionais 

da educação.  

Em relação aos aspectos curriculares e a sua evolução no tempo15, percebe-se que as disciplinas que 

hoje fazem parte do currículo, ora estavam desagregadas, ora estavam agrupadas até a organização atual 

de cada uma delas. A organização das disciplinas no currículo escolar tem recebido ao longo do tempo a 

influência direta dos paradigmas dominantes e tem configurado o panorama formativo para os profissionais 

da educação. É sobre esta configuração que se determinam os cursos ofertados pelas universidades e se 

determinam também tanto os estudos teóricos sobre as metodologias a serem aplicadas no âmbito das 

salas de aula, quanto às metodologias vivenciadas no interior de cada curso.  

Assim, temos alguns professores que se formaram no tecnicismo para atuarem no tecnicismo; outros, 

que se formaram no construtivismo para atuarem no construtivismo, e assim por diante. Dessa forma, para 

atuar na perspectiva de direitos de aprendizagem, competências e habilidades, e ainda, com a incorporação 

de competências sócio emocionais, tal como previsto pela BNCC, haverá de se pensar na formação desses 

profissionais.  

Por outro lado, quando falamos em aspectos formativos, para além da formação inicial que deveria 

garantir que os novos profissionais fossem capacitados para atuarem em consonância às expectativas para 

trabalhar com a nova Base, haverá de se pensar na formação continuada para aqueles que já concluíram a 

graduação sob outros referenciais. Para a primeira, (formação inicial), neste momento existe um 

movimento de reestruturação das licenciaturas que possibilitará a formação a partir dessa necessidade. 

Para a segunda, (formação continuada), tanto as universidades quanto as redes devem pensar como 

possibilitar aos docentes a compreensão e o engajamento com a proposta.  

Nesse sentido, em Mato Grosso e nas demais unidades federativas, algumas providências já vêm 

sendo tomadas enquanto que outras consistem em planejamentos de ações futuras. Existe nesse 

momento, por exemplo, um GT do Consed que trata da Formação Continuada na perspectiva da 

implantação e implementação da BNCC. Nesse GT, foram apresentadas algumas recomendações, em 

relação às ações necessárias em termos de formação continuada nos estados. Essas recomendações foram 

feitas após levantamento das experiências em formação continuada, desenvolvidas nas diferentes unidades 

federais e em discussões sobre as condições ideais de oferta. Importante ressaltar que, participaram nesse 

GT, representações das cinco regionais nacionais da UNDIME além dos 27 representantes da federação. A 

 
15 Sobre esse assunto recomenda-se a leitura do texto História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo 
de pesquisa. Teoria & Educação, 2, 177-229. Chervel, A. (1990).  
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partir de 2018, a representação da UNDIME ampliou para um técnico por estado, com o que o número de 

integrantes do GT passou de 32 para 54.   

 

Eixos que estruturam a Formação Continuada  

 

Desse trabalho organizaram-se recomendações agrupadas em nove eixos: Estrutura interna do órgão 

central; Diagnóstico; Metodologia; Provisão das ações; Regime de Colaboração; Financiamento das ações; 

Relação com Plano de Carreira; Comunicação das ações; Monitoramento e Avaliação. Essas recomendações 

não precisam ser seguidas à risca pelos estados, mas permitem repensar a formação continuada ofertada e 

realizar ajustes na rede, caso entenda ser necessário. Assim, apresentamos a seguir cada um dos eixos e as 

ações que deveriam ser neles asseguradas, acompanhados de um breve comentário sobre a situação em na 

rede.  

Em relação ao primeiro eixo, estrutura interna do órgão central, recomenda-se, em primeiro lugar, a 

criação ou fortalecimento de setor específico no órgão central responsável pela execução da política por 

meio de documento legal que defina cargo/função, perfil e atribuições da equipe, com profissionais 

dedicados à coordenação pedagógica, administrativa e operacional da política, assim como profissionais 

responsáveis por seu monitoramento e avaliação. No âmbito local, percebe-se que Mato Grosso está um 

passo à frente em relação à realidade nacional, uma vez que conta, há muitos anos, com uma 

superintendência dedicada a promover formação continuada aos profissionais da educação básica e que 

possui a estrutura acima descrita que ultrapassa o âmbito do órgão central, uma vez que se organizou com 

quinze Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapros), distribuídos em 

polos estratégicos, dando cobertura a todos os municípios e escolas da rede, o que constitui uma iniciativa 

inédita no país, que desperta admiração e, aos poucos, vem sendo imitada por outros estados. Ainda que 

pesem aos Cefapros as críticas tecidas pela rede, devemos dimensionar a vastidão do território mato-

grossense para melhor compreender algumas das dificuldades por eles enfrentadas em garantir o 

atendimento a todas as unidades escolares.  

 Analisando a recomendação do eixo, talvez o ponto mais frágil esteja no último quesito: o de 

monitoramento e avaliação, uma vez que as ações dos Cefapros, por falta de instrumentos avaliativos 

constantes e precisos, parecem não surtir muito efeito sobre a rede. No entanto, existe a convicção de que 

se trata de uma ação estratégica que renderá frutos a médio prazo.  

 Ao pensar nos efeitos da formação continuada, vários fatores devem ser considerados: se, por um 

lado, o profissional da educação precisa conhecer conteúdos, e especificamente, conteúdos de ensino, ele 

deve conhecer também teorias da aprendizagem e metodologias. São saberes que se constroem com o 

tempo e modificam esse profissional e suas maneiras de agir e sentir, ou seja, para além dos conhecimentos, 

existe um ser profissional que deve se “tornar profissional”.  

Do interior de sua categoria, os profissionais da educação partiram para a construção de seu 

profissionalismo, buscando sua identidade com as seguintes características: ser professor dotado de 
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conhecimentos e competências específicas que o diferenciam de outros profissionais, isto é, ter a 

docência como base de formação.  (BRZEZINSKI, 2002, p. 12, apud CARRILHO, 2007).  

 

Nesse sentido, temos teorias que explicam com detalhes os diferentes estágios da profissionalidade 

do docente e que explicam a sua disposição para adesão ou não à programas de formação continuada16; 

teorias que explicam como e quando os docentes aprendem e outras que nos mostram os motivos de sua 

resistência baseados em falta de identidade docente ou em dificuldades para aceitação das fragilidades 

formativas normais a qualquer ser humano e a qualquer âmbito profissional, mas, que, no campo da 

profissionalidade docente, tornam-se praticamente tabus, tal como apontado com Clandini e Connelly 

quando falam das histórias de vida dos profissionais e seu posicionamento frente às mesmas.   

 

[...] o conhecimento profissional se posiciona na interface da teoria e da prática na vida dos 

professores.  Isto cria dilemas epistemológicos que são compreendidos pelos autores em termos de 

histórias secretas, histórias sagradas e de fachada. Para eles, a discussão dessas histórias oferece um 

mapa útil para o estudo da dinâmica do relacionamento entre o conhecimento pessoal prático e o 

conhecimento profissional do professor. As histórias sagradas são constituídas por percepções da 

prática apoiadas em teorias e partilhadas por professores, elaboradores de políticas públicas e 

teóricos. As salas de aula, segundo os autores, são, em sua maioria, lugares seguros, geralmente 

livres de interferência e de julgamento externo, onde os professores são livres para viver histórias da 

prática; essas histórias vividas constituiriam as histórias secretas. As histórias secretas são reveladas 

aos outros em lugares também secretos. Por fim, quando os professores saem de suas classes, eles 

frequentemente vivem e contam histórias de fachada, nas quais eles se retratam como experts e que 

são compatíveis com a história oficial da instituição. As histórias de fachada possibilitam aos 

professores, cujas histórias são marginalizadas pelas práticas dominantes, manter suas histórias 

secretas. Os autores não emitem juízos de valor a respeito de tais histórias. Não as consideram como 

boas ou más, mas analisam suas diferentes naturezas, a serem levadas em conta na explicitação e 

no estudo das teorias tácitas, implícitas ou mesmo de curto alcance dos professores. O grande desafio 

– tanto para    programas de formação de professores quanto para a investigação de processos de 

pensamento do professor – está em, configuradas as histórias de fachada, chegar às histórias 

sagradas e tentar apreender as relações dessas histórias com as demais, tanto na prática declarada 

quanto na prática desenvolvida pelos professores 

 
16 Para Huberman (HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas 
de professores. 2. ed. Porto: Porto, 2000. p.31-61. 2000), há sequências tipo no desenvolvimento da carreira 
do professor que classificou em etapas básicas, de acordo com os anos de carreira, lembrando que as mesmas 
não devem ser tomadas como fases estáticas ou lineares, mas concebidas por meio de uma relação dialética: a) 
entrada na carreira (um a três anos de docência): fase de sobrevivência, descoberta e exploração; b) 
estabilização (quatro a seis anos): sentimento de competência e pertença a um corpo profissional; c) 
diversificação ou questionamentos (sete a 25 anos): estágio de experimentação, motivação, busca de novos 
desafios e/ ou momento de questionamentos e reflexão sobre a carreira; d) serenidade e distanciamento afetivo 
e/ou conservadorismo e lamentações (25 a 35 anos): pode levar ao conformismo ou ao ativismo; e, por fim, e) 
fase de desinvestimento, recuo e interiorização (35 a 40 anos): que pode ser sereno ou amargo. Devemos 
lembrar que este pesquisador canadense escreve a partir da realidade de seu país, onde a carreira docente é 
muito mais extensa do que a nossa. No entanto, ao analisarmos as fases por ele descritas e compararmos com 
o comportamento observado ao longo do exercício da profissão pelos docentes, podemos verificar que as fases 
apontadas procedem, embora possam variar no tempo estimado para cada uma delas.  
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 (CLANDINI & CONNELLY, 1996, p.25, apud MIZUKAMI, 2002).  

 

Outra recomendação pertencente ao mesmo eixo é o estabelecimento de um grupo de articulação 

interno envolvendo responsáveis pelas políticas de formação continuada, de currículo e de avaliação 

educacional. Nesse sentido, o agrupamento do órgão central, possibilita que haja a articulação necessária, 

embora, nem sempre a mesma aconteça da forma ideal.    

Concluindo com a análise deste eixo, podemos afirmar que a realidade de Mato Grosso demonstra um 

grande avanço organizacional no que diz respeito à estrutura para a formação continuada, que precisa ser 

valorizada e aproveitada, uma vez que os aspectos mais importantes da recomendação estão todos 

contemplados e trata-se, acima de tudo, de um direito do profissional de ser atendido com formação 

continuada voltada à sua prática e em seu local de trabalho. Falta apenas acreditar no poder que temos, 

enquanto rede, de nos apoiar e aprendermos uns com os outros e por meio da reflexão, intervir em nossa 

realidade promovendo as modificações necessárias para avançarmos profissionalmente.  

O segundo eixo, diagnóstico, aponta a necessidade de diversidade de demandas reais dos professores 

no sentido de aprofundar os indicativos do Questionário da Prova Brasil por meio de mecanismos de escuta 

da Rede e o levantamento de indicadores oficiais para se pensar a política e suas respectivas ações. Como 

exemplo, apontam para esse eixo levantamentos de: percentual de docentes por número de escolas em que 

lecionam; percentual de docentes com formação adequada às disciplinas que lecionam; demanda por 

atividades de desenvolvimento profissional; cumprimento da hora-atividade; realização de trabalho 

colaborativo entre docentes.   

Ao analisar o eixo, percebe-se que o trabalho dos Cefapros tem sido realizado com esses índices (os 

percentuais levantados nos diagnósticos, embora que nem sempre esses levantamentos tenham focado na 

formação do professor, e sim, mais no desempenho do aluno), orientando as escolas a realizarem seus 

próprios diagnósticos a fim de proporem as intervenções necessárias.   

O terceiro eixo aponta para o desenho metodológico das ações que compõem seus programas de 

formação continuada que, entre outros aspectos, indicam as estratégias para se alcançar os objetivos 

definidos. Considerando o objetivo de aprimorar a prática pedagógica a partir da implementação do 

currículo estadual, que incorpora a Base Nacional Comum Curricular, um desenho metodológico adequado 

ao momento atual deve considerar: a escola como locus principal da formação continuada; a necessidade 

de assegurar a jornada do professor em uma única escola; a promoção da formação continuada em serviço 

(utilização efetiva do 1/3 de hora-atividade como prevê a lei); a promoção e o estímulo ao trabalho 

colaborativo entre os professores; a importância da formação continuada ser contínua (ter duração 

suficiente para possibilitar que o professor repense a sua prática pedagógica); a importância da formação 

continuada ser específica (corresponder a demandas reais com clara relação à sua prática pedagógica).   

O referido eixo aponta também para a personalização dos itinerários/roteiros de formação; o uso dos 

resultados dos dados das avaliações de aprendizagem para nortear as ações de formação continuada 

focadas na melhoria da prática específica do professor; o uso de recursos tecnológicos como um dos meios 
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para oportunizar a formação continuada em todo território nacional e para viabilizar a personalização do 

itinerário/roteiro da formação e ambientes inovadores de aprendizagem; a formação da gestão escolar e da 

coordenação pedagógica; a disponibilização de protocolos de acompanhamento da prática docente para 

apoiar os coordenadores pedagógicos; a construção de uma rede de boas práticas entre escolas da mesma 

rede.   

A análise desse extenso eixo nos confirma acertos e desafios na política de formação continuada de 

Mato Grosso. Os acertos, relacionados à: escola como locus de formação, promoção da formação 

continuada em serviço; formação contínua e específica, uma vez que há muito tempo vem se desenvolvendo 

um modelo de formação continuada baseado na reflexão sobre a ação para a proposta de intervenções 

adequadas a cada realidade, com projetos construídos no interior de cada unidade escolar; possibilidade de 

personalização de roteiros ao se dar abertura para agrupamentos de acordo com as necessidades, e o uso 

de dados das avaliações.  

Como pontos que ainda precisam melhorar, entendemos: a situação ideal de trabalho em apenas uma 

escola que, no contexto atual, torna-se praticamente impossível aos licenciados nas diferentes disciplinas, 

devido à organização do tempo escolar e a própria organização curricular; a necessidade de se aproveitar 

melhor as tecnologias; a formação dos gestores escolares, uma vez que eles nem sempre são atendidos da 

forma necessária; a disponibilização de protocolos de acompanhamento e a construção de rede de boas 

práticas entre as escolas. Lembrando que as ações de disponibilização de protocolos e de divulgação de boas 

práticas, são realizadas com êxito significativo por alguns Centros, porém, de maneira isolada, havendo a 

necessidade de torná-las futuramente em ações amplas e permanentes da formação continuada.  

O quarto eixo, provisão das ações, é entendido pelo GT do Consed como outro elemento de sucesso 

de uma política de formação continuada de professores e consiste na qualidade e efetividade da execução 

das ações dos programas. Nesse sentido, as estratégias que sugerem são: criação e institucionalização de 

uma rede de formadores que assegure continuidade da política de formação continuada ao longo de 

diferentes governos; formação dos formadores por meio de estratégias repensadas à luz dos mais recentes 

aprendizados trazidos pela literatura nacional e internacional e que, preferencialmente, tenham tido 

experiência na rede pública de ensino; ampliação da rede de instituições formadoras em complemento às 

possibilidades já ofertadas pelas Universidades; criação e/ou fortalecimento de Escola ou Instituto de 

Formação com finalidade de oferecer qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação básica; 

ampliação do diálogo entre as Redes e Instituições de Ensino Superior (IES) de modo a atender as atuais 

demandas.   

Entendemos que nesse eixo, encontramos uma boa estrutura em nosso estado e que devemos apenas 

manter e fortalecer as ações nele previstas.   

Para o quinto eixo, regime de colaboração, as recomendações relativas à formação continuada de 

professores consistem em considerar, segundo o GT: a necessidade de se institucionalizar o regime de 

colaboração para as políticas de formação continuada, via elaboração e efetivação de Termo de Cooperação 

Técnica entre Estados e Municípios (responsabilidades, modelo de operacionalização, financiamento e 

sistemática conjunta de monitoramento e avaliação); a elaboração de diagnósticos das necessidades de 
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formação dos professores das redes; a definição de diretrizes e temáticas importantes para programas de 

formação continuada em todo o Estado; a estruturação de uma rede de formadores no Estado, que oriente 

o estabelecimento de parcerias tanto em âmbito estadual quanto municipal; a constituição de uma rede de 

formadores nas Secretarias Estaduais para desenvolver o processo formativo em suas redes e em 

colaboração com as redes municipais;  e a (re)ativação ou fortalecimento dos Fóruns Estaduais Permanentes 

de Apoio à Formação Docente enquanto instância articuladora e organizadora do regime de colaboração 

para as ações de formação inicial e continuada dos profissionais do magistério.   

Em Mato Grosso, ao analisarmos o quinto eixo, verificamos um movimento de retomada do regime 

de colaboração em duas frentes: uma, de cunho curricular, com a produção conjunta da Seduc-MT e da 

Undime, do Currículo Mato-grossense a partir da BNCC, e outra, específica da formação continuada, 

referente à celebração de Termos de Cooperação Técnica entre estado e municípios para atendimento das 

necessidades formativas das redes, que iniciou em 2017 e conta com a adesão de um número considerável 

de municípios (superior a um terço do total no primeiro ano de celebração). O Pibid e a Residência 

pedagógica, projetos da Capes desenvolvidos pelas Instituições de Educação Superior que formam 

educadores no estado, requerem também da assinatura de Termos de Cooperação entre a Seduc e as IES e 

resgata a necessidade de (re) ativação ou fortalecimento dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente.   

O sexto eixo, financiamento das ações, requer das Secretarias Estaduais de Educação, conforme seus 

contextos específicos: a garantia, em orçamento, de recursos suficientes para viabilizar a execução das ações 

de formação continuada; a promoção de parcerias não-onerosas com organizações não-governamentais, 

institutos e fundações desde que atendam as demandas e políticas previstas pela Secretaria; a utilização de 

mecanismos de financiamento para ações de formação continuada de professores previstos no PAR – Plano 

de Ações Articuladas do MEC/FNDE; a institucionalização de percentual específico do orçamento para 

formação continuada para assegurar a continuidade dos programas; a avaliação do impacto das ações de 

formação continuada antes de renovar parcerias, sejam elas onerosas ou não.   

Nesse sentido, todas as ações previstas para o eixo são contempladas em nosso estado, embora, nem 

sempre os recursos sejam suficientes pela própria conjuntura econômica nacional e local e por fatores 

externos que afetam a receita dos estados.  

No sétimo eixo, relação com o plano de carreira, entendido pelo GT do Consed como um pilar 

importante de uma política de formação continuada, recomenda-se: a relevância do plano de carreira em 

incentivar o desenvolvimento profissional contínuo dos docentes; a importância de a progressão na carreira 

estimular o professor a buscar a formação continuada que objetive melhorar a sua prática em sala de aula 

(e não apenas a titulação acadêmica ou evolução funcional); a vinculação das qualificações realizadas pelos 

profissionais em âmbito da formação continuada para melhoria da prática de ensino com evoluções na 

carreira e aumento salarial.   

  Mato Grosso vincula o plano de carreira dos profissionais da rede a dois fatores: titulação 

acadêmica e tempo de serviço, transformando-as em progressão por classe e nível, respectivamente. Dessa 

forma, a formação continuada fica relegada apenas ao plano da contagem de pontos para atribuição de 
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aulas, perdendo significativamente seu valor pela falta de vínculo com o plano de carreira. Esse ponto 

depende de marco legal regulatório que deverá ser adequado às necessidades atuais de avanços das redes 

por meio do aprimoramento da formação continuada.  

O oitavo eixo, comunicação das ações, considera a importância de assegurar o bom entendimento e 

alinhamento entre todos os atores da rede visando a implementação da BNCC. Essa estratégia de 

comunicação com os profissionais dos órgãos regionais e das escolas deve, entre outros aspectos, 

considerar: a elaboração de um documento orientador das ações de formação continuada para 

implementação dos currículos adaptados pela BNCC (entre outros aspectos, deverá indicar: a diferença 

entre “Base Nacional Comum Curricular” e “Currículo”; as adaptações curriculares promovidas a partir da 

Base Nacional Comum Curricular; o Descritivo sobre as ações da política de formação continuada de modo 

a contemplar aspectos teóricos, didáticos e metodológicos específicos de cada componente curricular).   

O nono eixo, monitoramento e avaliação, afirma: para que as políticas de formação continuada de 

professores obtenham os resultados esperados estabelecidos em sua formulação, é importante que haja 

constante monitoramento e avaliação da política. Para tanto, deve-se considerar: a construção de um plano 

de monitoramento e avaliação da política como pilar estruturante dos programas de formação continuada 

e não como uma ação a ser pensada apenas após a implementação desses programas; a importância de 

reconhecer os mecanismos de monitoramento e avaliação como ferramenta de análise dos resultados 

durante o processo de implementação da política, possibilitando, assim, ajustes contínuos.   

Como vemos, trata-se de outro eixo onde a proposta de formação continuada apresenta fragilidades, 

uma vez que não temos uma sistemática constante de monitoramento e avaliação das ações de formação 

continuada realizadas na rede, e sim, ações esporádicas e pontuais, sem conexões, e isso é um ponto onde 

precisamos avançar.  

Todo o exposto nos leva, então a entender que temos muitos pontos a avançar ainda, mas que temos 

um longo e sólido caminho percorrido naquilo que se entende como cenário ideal para que a formação 

continuada tenha os efeitos esperados numa rede.  

 

 

Características de uma formação continuada eficaz  

Dados da Fundação Carlos Chagas (FCC), em 2017, analisam programas de formação continuada 

considerados eficazes, tanto no plano nacional quanto no internacional, e o que a literatura baseada em 

evidências traz a respeito. Segundo essa pesquisa, ao revisar a literatura baseada em evidências, um modelo 

lógico dos efeitos esperados da formação continuada é que a mesma incorpore novos conhecimentos e 

habilidades às ações dos professores que, por sua vez, modifiquem suas práticas e se reflitam na melhoria 

da aprendizagem dos estudantes. No entanto, pelo percebido na análise, o último efeito (aprendizagem 

dos estudantes) nem sempre é atingido a curto prazo, com o qual, o efeito anterior (modificação das 
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práticas), já poderia ser considerado como um resultado esperado da formação continuada que, a longo 

prazo, viria incidir sobre o último efeito.  

Apontaram também, algumas características comuns dos programas de formação continuada 

considerados eficazes que trazemos aqui para reflexão.   

A primeira característica é o foco no Conhecimento pedagógico do conteúdo, conceito cunhado por 

Shulman (1987). Para esse autor, a base da boa docência envolve uma série de conhecimentos, tais como: 

conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico geral; conhecimento pedagógico do conteúdo 

(PCK); conhecimento do currículo; conhecimento dos alunos e de suas características; conhecimento dos 

contextos educacionais; conhecimento das finalidades, propósitos e valores educacionais e de suas bases 

filosóficas e históricas.   

É apontado também pela pesquisa, nas revisões analisadas, que do rol acima mencionado, apenas 

três tipos de conhecimentos são debatidos na formação continuada eficaz de professores: conhecimento 

do conteúdo de ensino (disciplinar); conhecimento pedagógico geral; conhecimento pedagógico do 

conteúdo (PCK). Esse último, entendido como a compreensão, de como os conteúdos das disciplinas estão 

estruturados e articulados entre si a fim de que os professores possam explicar um assunto específico de 

sua matéria e levar seus alunos a aprendê-lo, e inclui dispor e empregar formas úteis de representação das 

ideias; analogias, ilustrações, exemplos, explicações; demonstrações das maneiras de representar e 

formular o assunto, de modo a torná-lo compreensível para os outros; e compreensão do que torna, em 

determinados conteúdos, a aprendizagem dos alunos mais fácil ou mais difícil - preconceitos que 

estudantes de diferentes idades e origens sociais trazem para o estudo do assunto em pauta (YOON et al., 

2007).   

A segunda característica apontada é o uso de Métodos ativos de aprendizagem. Nesse sentido, a 

aprendizagem ativa é uma recomendação constante em programas de formação continuada de professores 

e aqui, ela é entendida como sendo aquela que deriva de métodos ativos.   

O texto da FCC aponta que a literatura investigada mostra que os professores, quando tratados como 

aprendizes ativos, se engajam mais e de maneira mais produtiva nas tarefas da docência: planejar, ensinar 

e avaliar. Conferências, seminários, cursos de verão e palestras passaram a ser criticados por serem 

ministrados por especialistas que nem sempre conhecem e abordam os problemas do cotidiano do 

professor e, também, por se darem fora do espaço escolar ou da sala de aula, em horários outros que não 

os de trabalho: fins de semana, às noites, nas férias escolares (GARET et al., 2001).   

Nas revisões analisadas da literatura internacional, a aprendizagem ativa é alcançada por meio de 

métodos ou estratégias de ensino. Apontam, entre outros: ser acompanhado ou acompanhar alguém via 

coaching ou mentoria; observar a atuação de especialistas e/ou de pares mais experientes e, ainda, ser por 

eles observados em sala de aula; discutir vídeos que tratam de uma determinada situação escolar; revisar 

trabalho de estudantes; participar em grupos de estudos e apresentar os trabalhos realizados oralmente 

ou por escrito; mediar discussões entre pares; fazer intercâmbio entre professores de diferentes escolas.   
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Já no Brasil, o uso de métodos ativos de aprendizagem mostrou-se ser a característica de mais difícil 

identificação em experiências de formação continuada. A FCC levantou duas hipóteses não excludentes 

para explicar essa situação. A primeira é a de que seriam poucas as iniciativas que oferecem oportunidades 

de aprendizagem ativa no país. A segunda, é a de que seriam escassas as publicações acadêmicas 

apresentando e analisando as metodologias adotadas em experiências de formação continuada no país.   

A terceira característica dos programas de formação continuada considerados eficazes apontada na 

pesquisa da FCC é a Participação coletiva, entendida essa como um grupo de professores de uma mesma 

escola, etapa de ensino, departamento/disciplina ou série que participam ativa e conjuntamente em uma 

experiência de formação continuada.   

Sobre as vantagens dessa participação coletiva, Garet et al., (2001), indicaram que professores que 

trabalham em conjunto têm maiores chances de discutir conceitos, habilidades e problemas que surgem 

durante seu desenvolvimento profissional; professores que são da mesma escola, departamento ou etapa 

de ensino, contam com maiores oportunidades de compartilhar materiais curriculares, didáticos e 

demandas de avaliação e tendem a manter as mudanças na prática ao longo do tempo; professores que 

dividem os mesmos estudantes podem discutir as necessidades desses estudantes durante as aulas (p. 922). 

Da mesma forma, vários autores que estudam as formações coletivas apontam como a mais eficaz a de 

professores de uma mesma escola. Esse tipo de formação continuada é denominado, recorrentemente, de 

formação baseada na escola ou formação com lócus na escola (school based professional development).   

  Na literatura, foram encontrados pela Fundação, dois significados para essa formação: por um lado, 

existe a ideia de que programas de formação continuada devem ser planejados a partir das necessidades 

específicas da escola – ou ao menos estarem alinhados com suas metas de melhoria – o que possibilita que 

os professores estejam presentes na identificação do que precisam aprender (DARLING-HAMMOND et al., 

2009; MUSSET, 2010); por outro, e em maior número, está a crença de que as escolas são lugares valiosos 

para a aprendizagem dos professores, pois permitem o protagonismo e a interação entre eles – seja por 

meio de observação de pares e grupos de estudos ou mesmo pelo coaching e mentoria, entre outras 

estratégias –, rompendo com o isolamento do professor na sala de aula e propiciando o aprendizado sobre 

a prática (DARLING-HAMMOND et al., 2009; VAILLANT, 2016).   

 

Todavia, embora a participação coletiva seja uma das características discutidas em todas as revisões 

de literatura sobre programas de formação continuada eficazes, Garet et al. afirmavam em 2001 que 

havia poucas pesquisas sobre os efeitos da participação coletiva dos programas de formação 

continuada no desempenho dos alunos, embora houvesse então alguma evidência de que essa 

participação mudava a prática dos professores. Alguns anos depois, Blank e De Las Alas (2009) 

trazem uma contribuição importante ao afirmar que, nos estudos revisados em sua síntese, 

programas de formação continuada com e sem participação coletiva obtiveram resultados positivos, 

o que indicaria que as evidências sobre a participação coletiva de professores seriam mistas.  

(FCC, Relatório final, p. 32, 2017). 
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 O texto também aponta que pesquisas mostram que “mais importante do que a participação de 

professores de um grupo previamente existente seria a garantia de apoio e de interação entre os 

professores participantes e/ou entre os participantes e formadores, ou seja, de colaboração profissional”. 

As comunidades de aprendizagem devem oferecer oportunidades para que os professores desafiem 

crenças que possam ser problemáticas e desenvolvam novas compreensões, sempre com o foco no seu 

trabalho pedagógico e em como esse trabalho impacta a aprendizagem dos alunos.   

 

Caso contrário, os docentes podem rejeitar novas abordagens e apoiarem-se uns nos outros para 

manter o status quo e a “colaboração pode se tornar uma partilha de ‘histórias pessoais’, em vez de 

um meio de melhorar a aprendizagem dos estudantes” (TIMPERLEY et al., 2007, p. 205).   
 

No Brasil, existem muitas propostas de formação continuada nas quais está prevista a participação 

coletiva de professores de uma mesma escola ou disciplina, tendo ou não a escola como lócus. No entanto, 

iniciativas que envolvam algum tipo de acompanhamento por pares são menos frequentes.   

Outra característica apontada pela Fundação, na pesquisa aqui referenciada, é a Duração prolongada 

como um aspecto fundamental dos programas de desenvolvimento profissional eficazes. Geralmente os 

autores não definem o que seria considerado ideal ou adequado em termos da duração nem a frequência 

e a intensidade de contato entre participantes e formadores, mas os estudos parecem ter em comum, como 

ponto de partida, uma definição do que não seria uma duração adequada: eventos de um dia, esporádicos 

e isolados, sem acompanhamento posterior por parte dos formadores. A partir daí, buscam analisar como 

esses aspectos se configuram nas experiências que demonstraram produzir resultados positivos em termos 

da aprendizagem de professores e/ou alunos.   

Os programas revisados por Timperley et al. (2007) que foram considerados eficazes, por exemplo, 
comumente tiveram duração entre 6 meses e 2 anos, com alguns se estendendo a até 5 anos, 
períodos que foram considerados longos pelos autores. No entanto, dentre os programas, teriam sido 
encontrados dois de curta duração com resultados positivos: um com duração de 1 hora e o outro de 
3 dias. Segundo eles, na maioria dos estudos, o contato entre participantes e formadores teria 
ocorrido pelo menos uma vez a cada 15 dias, tratando-se de encontros frequentes, raramente 
ocorridos menos de uma vez por mês. (FCC, Relatório final, p. 35, 2017) 
 

 Apesar da variação nos dados coletados na pesquisa, reforçam a recomendação comum dessa 

literatura de que a duração seja prolongada, intensiva, contínua e permitindo contato frequente com os 

formadores, seja esse presencial ou virtual. Cabe aqui ressaltar que estamos falando, a nível de Mato 

Grosso, de formadores dos Cefapros, assim como também daqueles que colaboram com os programas e 

do próprio Coordenador Pedagógico, enquanto agente dessa formação, como responsável pela provocação 

à reflexão coletiva e direcionador das ações a serem desencadeadas a partir dessa reflexão. O que não pode 

acontecer é a reflexão isolada, sem propósito nem conexões com propostas de mudanças, uma vez que 

esse tipo de reflexão apenas foca no problema sem pensar nas perspectivas de soluções.  

A pesquisa da Fundação, ao se referir aos fatores tempo e frequência, aponta que os mesmos 

precisam ser suficientes, mas o que é suficiente vai depender de outros fatores como a complexidade da 

aprendizagem e o nível de mudança que é requerido, “por exemplo, um workshop de um dia pode ser 
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suficiente para formar os professores para aplicar uma abordagem específica em uma aula prescrita. No 

entanto, não seria suficiente para promover mudanças profundas e sustentáveis em suas práticas”.   

Como já apontado anteriormente na discussão acerca dos métodos ativos de aprendizagem, o foco 

da formação continuada discutida por essa literatura não deve ser a prescrição de estratégias 

pedagógicas específicas para que sejam reproduzidas fielmente em sala de aula pelos professores. 

Deve ser, sim, a formação do docente para tomar decisões acerca de como os conhecimentos 

adquiridos na capacitação podem ser traduzidos para contextos de ensino particulares nos quais está 

inserido, o que exigiria compreensões profundas por parte dos professores (TIMPERLEY et al., 2007 

in FCC, Relatório final, p. 35, 2017).   

 

A pesquisa aponta também que o acompanhamento deve ser feito inclusive após o término do 

programa, segundo alguns textos analisados, para verificar se há transferência do aprendido para a sala de 

aula.   

No Brasil, embora ocorra comumente a participação de professores em eventos de formação 

esporádicos e isolados, também são encontradas diversas iniciativas de formação continuada que podem 

ser consideradas de longa duração, contando com contatos frequentes entre participantes e formadores.   

A quinta e última característica que foi assinalada pela Fundação Carlos Chagas foi a Coerência. Essa 

característica é citada por muitos autores, mas não há unanimidade sobre seu real significado. Assim, as 

revisões estudadas apontam que haverá coerência se os programas de formação continuada estiverem 

alinhados ou levarem em consideração aspectos como: políticas educacionais que incidem sobre a 

formação inicial, currículo, avaliações externas, livro didático etc.; contexto da escola, suas prioridades e 

objetivos; conhecimentos, experiências e necessidades dos docentes; achados de pesquisas recentes; 

recomendações das associações profissionais. Garet et al. (2001), são os únicos, dentre os textos analisados, 

que propõem explicitamente uma definição de coerência, como sendo a medida pela qual a formação 

continuada seria parte de um programa coerente de aprendizagem docente, observada de três maneiras: 

a) se o programa foi baseado no que os professores aprenderam anteriormente e se as atividades são 

acompanhadas posteriormente; b) se apoia os docentes para desenvolverem comunicação profissional com 

outros professores que tentam mudar seu ensino de modo parecido; e c) se o conteúdo e a pedagogia estão 

alinhados com os referenciais curriculares e avaliações nacionais, estaduais e locais.   

Finalmente, lembrar que nenhuma garantia externa para a formação continuada surte os efeitos 

desejados, se não há, por parte de cada profissional da rede a vontade de aprimoramento e 

desenvolvimento profissional. Nesse sentido, compartilhamos uma frase que casualmente encontramos e 

que chamou poderosamente nossa atenção, pela forma clara e concisa com que descreve nossa situação 

atual: “não existe mais lugar para quem não quer mudar de lugar”17.   

 

 
17  Disponível em https://henriqueszklo.blogosfera.uol.com.br/2018/06/05/nao-existe-mais-lugar-para-
quem-naoquer-mudar-de-lugar/  
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4.4.2. Panorama da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde 

 

A Secretaria Municipal de Educação (SME), responsável por 17 (dezessete) instituições de ensino que 

ofertam Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, com aproximadamente 950 

(novecentos e cinquenta) servidores em seu quadro funcional, considera a formação continuada dos 

profissionais da educação da rede municipal de ensino, uma de suas políticas prioritárias, e desde o princípio 

promoveu e ofertou cursos de formação continuada, por meio da secretaria de educação, e incluindo a 

formação inicial, através de parcerias estabelecidas com as instituições governamentais federais e estaduais, 

em regime de colaboração.  

Os formadores de professores na formação continuada, de uma forma geral, são os assessores 

pedagógicos da própria secretaria, professores efetivos da rede municipal, profissionais efetivos e também, 

alguns de renome contratados, além de estabelecer parcerias públicas e privadas. 

A formação dos profissionais da educação da rede municipal, mediante capacitação em serviço, 

fundamenta-se na associação entre teorias e práticas e aproveitamento da formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino e outras atividades. (LDB, artigo 61). Assim, 

 

[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao mesmo tempo 
ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. O papel da teoria é oferecer aos professores 
perspectivas de análises para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, 
e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, 
transformando-os. Daí é fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais nas 
quais o ensino ocorre. (PIMENTA, 2005, p.26). 

 
  

As formações na rede municipal ocorrem no espaço escolar e em locais de formação fora das 

instituições de ensino. Pois segundo Fusari (2001), “[...] o ideal é que a formação contínua ocorra num 

processo articulado fora e dentro da escola”. De acordo com o autor, apesar da formação continuada, no 

interior da escola, apresentar muitos pontos positivos, a saída dos educadores para outros locais 

formadores também pode ser muito enriquecedora. 

Há um entendimento de que trabalhar com aprendizagem envolve um contínuo movimento de 

reflexão. Para que os professores possam ensinar seus alunos é preciso rever seu próprio modo de aprender 

e de construir a experiência. Desta maneira, 

 

[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios 
de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em 
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projectos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade 
profissional (NÓVOA, 1991, p.25). 
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Uma prática reflexiva profissional nunca é totalmente solitária. Ela deve basear-se em conversas 

informais, em momentos organizados de profissionalização interativa, em prática de análise do trabalho, de 

trocas sobre os problemas profissionais, de reflexão sobre a qualidade e de avaliação do que é feito, 

buscando o desenvolvimento de competências. A teoria e prática são fundamentais, “é preciso combater 

essa dicotomia e afirmar que a formação é uma só, teórica e prática ao mesmo tempo, assim como reflexiva, 

crítica e criadora de identidade”. (PERRENOUD, 2002, p.23). 

Paulo Freire (1997), escreveu que a formação é um fazer permanente que se refaz constantemente 

na ação. "Para se ser, tem que se estar sendo". Por isso a importância da formação continuada para a 

melhoria do exercício profissional. 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) desde o início de suas atividades pauta-se em ofertar 

diversas estruturas de formação, tais como: Congressos, jornadas, palestras, encontros, semanas 

pedagógicas, fóruns, grupos de estudos por áreas do conhecimento, oficinas, seminários, conferências, 

workshops, programas, reuniões, ciclos, etc. 

Anualmente, a SME oportuniza cursos de formação continuada para os professores, os profissionais 

de apoio, os técnico-pedagógicos, conforme o âmbito de atuação: assessoria pedagógica, gestores 

escolares, coordenadores pedagógicos, professores, merendeiras, guardas de patrimônio, secretários 

escolares, auxiliares de serviço geral escolar, ajudantes administrativos, monitores de creche, monitores de 

alunos com necessidades especiais, motoristas de transporte escolar, padeiros, entre outros. 

O poder público municipal cria as condições básicas, suporte metodológico, científico e profissional, 

com infraestrutura e incentivos à carreira de acordo com a Lei Complementar nº 40, de 14/12/2005; e a Lei 

nº. 1514, de 17/01/2008. 

Ressaltam-se, na trajetória da Secretaria Municipal de Educação (SME), formações continuadas, de 

acordo com as legislações vigentes, com grande adesão dos profissionais da rede de ensino, e que foram de 

extrema importância para a melhoria do exercício profissional e com impacto na melhoria da qualidade 

educacional. Destacam-se algumas formações de aperfeiçoamentos, algumas ministradas pelos assessores 

pedagógicos, e profissionais efetivos, tendo como público-alvo os gestores escolares, coordenadores 

pedagógicos e professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais, com as 

seguintes temáticas ou áreas: História e Cultura Afro-Brasileira; Ética e Cidadania, Arte-Educação, Educação 

Especial, Inclusão Educacional, Educação Física, Áreas Integradas (História/Geografia/Arte e Ensino 

Religioso) dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Gestão Escolar, Educação Infantil, Língua Inglesa, 

Matemática, Língua Portuguesa, Leitura, Educação Ambiental, Filosofia, Ciências, Neurociência e Educação, 

Educação Integral, entre outros. 

Sobre o conteúdo de um bom programa de aperfeiçoamento, o que, no geral, os docentes elegem 

como mais importantes, de acordo com a pesquisa da UNESCO são: 

 

[...] o nível profissional dos responsáveis pelo curso (57,9%), o interesse e a pertinência dos temas 
(57,5%) e a participação em experiência de grupo (50,1%). Há que se destacar no que se refere aos 
professores com ensino superior, a opção, em níveis mais acentuados, pelo fator o interesse e a 
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pertinência dos temas, tanto pelos que têm formação pedagógica (62,3%) quanto pelos que não têm 
(48,9%). (PESQUISA NACIONAL UNESCO, 2004, p.133). 

 

A Secretaria Municipal de Educação, como um dos seus princípios articula tanto a formação inicial 

quanto a continuada, bem como os diferentes níveis e modalidades de educação, dos profissionais da rede 

municipal de ensino, com a colaboração constante entre os entes federados, na consecução dos objetivos 

da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, articulada entre o Ministério da 

Educação (MEC), as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino e suas instituições, além do 

setor privado, com o intuito de valorização da carreira profissional e para garantir o padrão de qualidade 

educacional. 

Em uma linha histórica, serão relatadas na sequência, algumas ações de formações de profissionais 

realizadas por iniciativa própria e outras em regime de colaboração. 

 Uma importante parceria em que a Secretaria de Educação aderiu, e sediou, foi o evento “PCNs em 

Ação” lançado pelo MEC, ocorreu no mês de julho do ano 2000, e que ofereceu formação aos professores 

por meio do programa de desenvolvimento profissional continuado “Parâmetros em Ação”, em relação aos 

critérios que deveriam considerar para ordenar a sequência curricular de acordo com os PCNs. 

Em seguida, no ano de 2001, aderiu ao “Programa de Formação de Professores Alfabetizadores”, o 

PROFA, lançado pelo MEC, com a proposta de nortear as ações educativas de alfabetização no ensino 

fundamental, educação infantil e alfabetização de adultos. Esse trabalho teve duração de dois anos, com 

uma carga horária de 160 horas, no qual 75% do tempo eram trabalhados em grupo e 25% individualmente 

pelo professor. O PROFA foi criado para suprir algumas deficiências de formação de professores 

alfabetizadores e para garantir um acesso às novas teorias e práticas que advinham dos estudos de Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky. 

Os Programas de Apoio ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o “Fura-Bolo” e “de grão em grão” 

foram desenvolvidos na rede municipal de ensino, em parceria com a Prefeitura e Secretaria Municipal de 

Educação, através da fundação Cargil. O Programa “Fura-Bolo” desenvolvido do ano de 2000 até 2011, 

contribuiu para a melhoria do ensino fundamental por meio da literatura infantil, distribuindo livros 

especialmente desenvolvidos aos alunos de 1ª a 4ª séries, promovendo o resgate da cultura popular e 

estimulando o prazer pela leitura. O Programa "de grão em grão", também, uma parceria com a Fundação 

Cargill de 2004 a 2012, teve como principal objetivo transmitir conceitos sobre agricultura familiar e 

alimento seguro. Anualmente os professores participaram de um treinamento de oito horas (Encontro de 

Formação Continuada), com a realização de atividades referentes ao conteúdo abordado tanto no programa 

Fura-Bolo, como no programa "de grão em grão”, no qual os profissionais da área da nutrição participavam 

do "de grão em grão”. O treinamento era conduzido por uma equipe especializada em pedagogia e ludo 

educação sob a responsabilidade da Fundação Cargil. 

Para atender ao Programa de Educação Ambiental, houve ações norteadas por parcerias estabelecidas 

com várias instituições: O “Agrinho” promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 

Administração Regional do Estado de Mato Grosso, SENAR–AR/MT, nos anos de 2005 até 2010. Ao aderir 
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ao programa o município recebeu, sem qualquer ônus, capacitação dos professores e envio de materiais 

para todas as crianças e adolescentes regularmente matriculados nas escolas; o Processo Formativo em 

Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e Com-Vida, ofertado pelo MEC, através da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB). 

A Conferência Nacional Infanto Juvenil, promovida pelo MEC, tem como proposta fortalecer a 

educação ambiental nos sistemas de ensino e estimula a criação e fortalecimento das Comissões de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida nas escolas. 

O Programa PDDE sustentável destina recursos financeiros a escolas públicas a fim de promover a 

sustentabilidade socioambiental, apoiar as instituições no processo de implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental e fomentar ações que as permitam se tornar espaços 

educadores sustentáveis. As instituições escolares desenvolvem ações relacionadas ao meio ambiente, de 

forma transversal ao currículo, e em sua maioria, possui em seu espaço físico uma horta escolar. 

O Programa Nacional de Educação Fiscal foi implantado em setembro de 2005 e perdurou até 2008, 

em parceria com o governo do estado de Mato Grosso, sendo que neste período foram realizados nas 

escolas grupos de estudos, onde os professores passaram a receber capacitação acerca do Programa para 

poder repassá-los aos seus alunos. As capacitações dos professores ocorreram entre novembro de 2005 a 

setembro de 2006, por unidade escolar, cujos conteúdos constam de Cadernos I e II do Programa, 

totalizando 80 horas, e alcançando quase 100% dos professores da rede municipal e consequentemente 

seus alunos. 

O Programa Educação para o Trânsito, desde 2009, tem como parceria a Guarda Municipal de Trânsito 

e possui como objetivo sensibilizar e informar as crianças e os adolescentes da rede municipal de ensino 

sobre a violência do trânsito para que possam conhecer e interpretar a sinalização básica, a infraestrutura 

e a organização do sistema de trânsito do município tornando essas informações funcionais e significativas. 

Em uma de suas ações contempla a capacitação de professores. 

A Secretaria Municipal de Educação aderiu, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica, em 

dezembro de 2010, ao Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica (Procel), coordenado pela 

Eletrobrás Eletronorte, que tem como objetivo sensibilizar crianças, adolescentes e a comunidade escolar 

sobre os impactos positivos da economia de energia elétrica no meio ambiente e na economia familiar. 

Nesse mesmo ano foram formados 269 professores para trabalharem no ambiente escolar, ações para 

modificar o comportamento e a atitude da população do município através do aprendizado dos alunos.  

A parceria estabelecida entre a Prefeitura e Polícia Militar, ainda hoje, é essencial para a execução do 

Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) nas escolas da rede municipal de ensino. Em Lucas 

do Rio Verde, o PROERD, passou pela segunda implantação, no ano de 2011, depois de quase cinco em que 

o Proerd parou de funcionar no município, o Comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar conseguiu trazer 

novamente para as escolas da rede municipal de ensino, o Programa que ainda continua e tem como 

objetivo contribuir na formação dos estudantes, alertando sobre os malefícios causados pelas drogas, 

atuando junto à comunidade escolar, o que inclui pais e professores na prevenção da criminalidade e 

conscientizando para uma vida mais saudável. 
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O Programa Educanvisa é uma parceria entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e a 

Prefeitura Municipal desde 2012. O objetivo do programa é conscientizar a comunidade local em relação 

aos riscos associados do consumo inadequado, influenciado pela propaganda de produtos sujeitos à 

vigilância sanitária. Os coordenadores responsáveis pela multiplicação das 19 (dezenove) ações do programa 

participam de formação em Brasília, e capacitam posteriormente, professores das instituições de ensino da 

rede municipal. 

Uma alimentação adequada na infância e adolescência é essencial para a promoção e manutenção da 

saúde e do bem estar, além de assegurar o crescimento e desenvolvimento do organismo nessa fase da vida. 

Com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), são ofertadas aos alunos alimentação durante o 

período em que estudam, e de acordo com a Resolução/CD/FNDE n° 38/2009, que dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, é de suma importância o treinamento 

dos manipuladores de alimentos, isso inclui a capacitação para as merendeiras, auxiliares de cozinha, 

padeiros das escolas e creches, pois são eles que têm a função de preparar as refeições dos alunos de forma 

segura. Nesse sentido, há um programa de formação continuada anual para que esses profissionais sintam-

se melhor preparados para desempenhar suas funções e também com outros conteúdos relacionados à 

autoestima, motivação e trabalho em equipe.  

A Formação anual dos Profissionais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo buscar enriquecer e atualizar o atendimento escolar oferecido aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Os professores das salas de recursos multifuncionais, coordenadores pedagógicos e 

professores da sala regular de ensino são os contemplados, sendo que os conteúdos permeiam sobre 

informações das síndromes, deficiências, os transtornos, incluindo a organização didático-pedagógica, 

avaliação e adaptação curricular, entre outros saberes conforme os casos específicos. 

Ainda, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), por meio do Centro de Apoio e 

Suporte à Inclusão da Educação Especial (Casies), em parceria com a prefeitura municipal, ofertou curso em 

Língua Brasileira de Sinais de nível básico (Libras I, II e III) e de nível avançado para profissionais efetivos da 

rede municipal, nos anos de 2016 e 2017. A formação tem como objetivo subsidiar os profissionais no 

processo de inclusão dos alunos surdos, da comunicação entre a comunidade escolar e de aprendizagem da 

segunda língua desses estudantes, a língua portuguesa. E a parceria com a Secretaria de Educação Especial 

do MEC que apoia os sistemas de ensino a desenvolver um de seus Programas o de “Formação Continuada 

de Professores na Educação Especial”, presencialmente e à distância, via Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) que já formou vários professores na área de Libras e Educação Inclusiva entre outros cursos ofertados. 

A formação dos profissionais é realizada também, por meio de outras parcerias, com profissionais 

especialistas na área, Escola Especial Renascer (APAE), e assessoria pedagógica da secretaria municipal de 

ensino. 

Com a adesão ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), desde o ano de 2007, o município 

elabora seu respectivo Plano de Ação Articulada (PAR) e assegura a formação exigida pela LDB para todos 

os professores que atuam na educação básica. 
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A partir do Plano Nacional de Educação (2008/2018), instituído pela Lei nº 1.628, de 26 de novembro 

de 2008, houve um marco importante para a formação continuada da rede municipal de ensino que foi a 

publicação do documento “Política de Educação e Cultura da Rede Municipal de Lucas do Rio Verde” 

lançado, no mesmo ano, que veio consolidar as diretrizes, objetivos e metas, e estratégias com a finalidade 

de garantir a continuidade da qualidade de ensino obtida na área educacional. A formação dos profissionais 

da educação consta no item 8 (oito) deste documento, nas páginas 65 a 70.  

Logo no início do texto argumenta a importância da formação dos profissionais: 

 

A Formação Continuada da Educação é mecanismo primordial e essencial no que se refere à mudança 
na práxis do educador e na sua valorização profissional. Para tanto se faz necessário desenvolver um 
trabalho intenso com relação à formação continuada do profissional da Educação na intenção de 
subsidiá-lo com instrumentos e conhecimentos que auxiliarão no cotidiano na sala de aula. (POLÍTICA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, pág.65, 2008). 

 

Ainda reforça o caráter de formação contínua, não de maneira pontual, mas de cunho teórico e prático 

no próprio contexto de trabalho, como forma de prolongar os estudos para além da formação inicial e que 

irá fazer parte da trajetória profissional: 

 

[...] Com isso evidencia-se a discussão acerca da formação do educador, levando em consideração o 
seu caráter sócio-histórico, pois esta formação não deve restringir-se a pequenos cursos, palestras, 
seminários ou treinamento para somente priorizar a aplicabilidade de conteúdos e procedimentos 
metodológicos, é preciso que a formação continuada seja incorporada pelo docente de tal forma que 
ele possa desenvolver o seu fazer pedagógico com o pulsar de quem ensina e aprende numa 
perspectiva de análise da totalidade. (POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, pág.65, 2008). 

  

Define também a responsabilidade de organizar e promover a formação continuada da rede de 

ensino, conforme o que se segue: 

 
Cabe a Secretaria de Educação o papel de organizar e promover a Formação Continuada uma vez que 
ela acompanha o trabalho sistemático desenvolvido pelas equipes escolares em suas respectivas 
instituições. Cabe a secretaria também a traçar as diretrizes gerais do trabalho, promover assessoria, 
eventos de atualização e programas de formação. É decisivo o papel de formador do trabalho 
cotidiano para que se mantenha vivo os projetos educativos e se mantenha uma análise constante 
das ações desenvolvidas na unidade escolar para que consiga atender a demanda existente. (POLÍTICA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, pág.65, 2008). 

 

Considera os impactos na melhoria da qualidade do ensino e elevação nos índices das avaliações 

externas para a rede de ensino: 

 

[...] Pretende também que esta formação seja um diferencial do município revertido em resultados 
positivos dentro das Unidades Escolares, em todas as modalidades de ensino e da valorização do 
próprio profissional. (POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, pág.65, 2008). 
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Menciona a porcentagem de investimentos que fica acima dos 60% dos recursos do FUNDEB na folha 

de pagamento do pessoal do magistério na educação básica e da superação dos obstáculos financeiros para 

investir em formação continuada dos professores e na valorização do magistério em regime de colaboração. 

 

[..] Tais ações, entre outras questões, implicam em parcerias entre governo federal, estadual e 
municipal, em regime de colaboração visando superar o imediatismo das ações políticas, tendo por 
princípio, maior destinação de recursos financeiros para a educação. (POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, pág.66, 2008). 

 

O documento Política de Educação e Cultura da Rede Municipal de Lucas do Rio Verde, 2008, 

estabelece como principais diretrizes da formação dos profissionais da educação, incluindo tanto 

professores como os profissionais de apoio, nas páginas 66 e 67: 

✓ Formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador enquanto cidadão e 
profissional, o domínio dos conhecimentos, objeto de trabalho com os alunos e dos métodos 
pedagógicos que promovam a aprendizagem. 

✓ A Formação Continuada é uma exigência da atividade profissional, pois possibilita a reelaboração do 
saber acadêmico através da prática pedagógica diária. 

✓ A formação Continuada deve ser incorporada as atividades regulares dos educadores como forma de 
instrumentalizá-los para uma prática pedagógica eficaz e de qualidade. 

✓ A Formação continuada deve ser entendida como uma medida que vai além de cursos de atualização 
e treinamento, e ser vista pelo educador, como uma reflexão teórico-crítica do seu processo 
profissional. 

✓ A Formação Continuada deve atender não somente os docentes, mas também a equipe de apoio das 
unidades escolares. 

✓ A Formação Continuada deve atender as necessidades pedagógicas dos educadores envolvidos. 
✓ Jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrados em um único 

estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as atividades complementares ao 
trabalho em sala de aula. 

✓ Salários condignos, competitivos no mercado de trabalho, com outras ocupações que requerem nível 
equivalente de formação. 

✓ O formador deve ser um pesquisador e também estar em constante aperfeiçoamento intelectual para 
atender a demanda das exig6encias dos profissionais em formação. 

✓ O formador deve ser dinâmico, claro e objetivo para tingir o máximo de professores em seus 
apontamentos durante a formação continuada. 

✓ O formador necessita ser flexível e possibilitar através das discussões a transposição dos temas 
abordados na formação continuada para o cotidiano do educador. 

✓ O profissional em formação deve estar aberto ao diálogo e a reflexão da sua práxis. 
✓ O profissional em formação deve entender que a formação continuada é apenas uma via de entender 

e melhorar sua prática pedagógica, percebendo-se como um eterno aprendiz. 
✓ O profissional em exercício deve sentir-se estimulado a ampliar seus conhecimentos por meio da 

formação continuada. 
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✓ O profissional da educação precisa entender que a formação continuada é componente essencial da 
profissionalização docente. 
 

O mesmo documento na sequencia descreve quais são os objetivos, metas e estratégias para 

conseguir obter os resultados estabelecidos nas diretrizes.  

Em relação à formação inicial de professores, há registros de parceria firmada com a Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), com turmas presenciais na área de Licenciatura em letras e posteriormente 

em Pedagogia. Os professores efetivos, sem a formação superior exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB estudavam, nos períodos das férias escolares, no município de Lucas do Rio Verde.  

A partir de 2009, O Polo de Apoio Presencial de Lucas do Rio Verde da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) entrou em funcionamento, instituído pela lei nº 1793/09, e também formou profissionais na área de 

Pedagogia, Letras e Administração Pública. Em andamento, pela UAB, há turma de Licenciatura em 

Matemática e com perspectivas de abertura de Licenciatura em Pedagogia. Há ainda, muitos professores 

que frequentaram as especializações e cursos de aperfeiçoamentos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

em diversas áreas tais como: Educação Ambiental, Libras e Educação Inclusiva, Informática na Educação, 

Relações Raciais e Educação na Sociedade Brasileira, Gênero e Diversidade na Escola, Produção de Materiais 

Didáticos para a Diversidade, etc. Os três últimos cursos de aperfeiçoamento citados, vem consolidar a 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e o do Plano Nacional das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana (BRASIL, 2009). 

Os cursos de licenciaturas ofertados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Lucas do Rio Verde 

oportunizaram a alguns acadêmicos, a participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – Pibid, e que possibilitou a integração entre teoria e prática e aproximação entre universidades e 

escolas públicas de educação básica. O Pibid faz parte do Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica. 

“Constata-se que o Pibid vem possibilitando, na visão de todos os envolvidos com sua realização, um 
aperfeiçoamento da formação inicial de docentes para a educação básica. Em particular destacamos 
a apreciação dos Licenciandos que participam deste Programa os quais declaram reiteradamente em 
seus depoimentos como o Pibid está contribuindo fortemente para sua formação profissional em 
função de propiciar contato direto com a realidade escolar nos inícios de seu curso, contato com a 
sala de aula e os alunos, possibilitando-lhes conhecer de perto a escola pública e os desafios da 
profissão docente.” (Gatti, B.; André, M., 2013) 

 
 

 Para concorrer às vagas precisa comprovar estar no exercício da docência na rede pública de 

educação básica, atuando na disciplina e conforme normas específicas. 

A parceria da Prefeitura e o Banco Sicredi para ofertar o Programa “A União faz a Vida”, desde o ano 

de 2006, é uma ação que contribui com a formação de gestores, coordenadores e professores da educação 

infantil e ensino fundamental. Nota-se que o programa está consolidado nas escolas da rede municipal de 

ensino. Ao longo destes 11 anos de implantação, o programa tem evoluído e cumprido seu objetivo de 
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desenvolver a cooperação e a cidadania proporcionando aprendizagens mais significativas e que contribuem 

com o crescimento dos alunos. O programa “A União Faz a Vida” possui uma metodologia voltada para 

estimular o protagonismo dos alunos no processo de aprendizagem. A partir dos projetos, que consideram 

os anseios dos próprios alunos, com orientação dos professores, o processo de construção de conhecimento 

envolve toda a comunidade escolar, aproximando a escola dos pais e da comunidade em geral. 

Alguns dos Programas e Planos que integram a Rede de Formação Continuada do MEC, constituída em 

julho de 2004, pelo MEC, a secretaria municipal de educação aderiu e oportunizou, nos anos subsequentes, 

a formação continuada aos professores, sendo: o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II); 

Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado), Pacto Nacional 

de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) entre outros. 

O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II) foi ofertado, em 2008, aos professores de 

Língua Portuguesa e Matemática dos Anos Finais (do sexto ao nono ano) do Ensino Fundamental em 

exercício nas escolas públicas. A formação constou carga horária de 300 horas, sendo 120 horas presenciais 

e 180 horas à distância (estudos individuais) para cada área temática. O programa previa discussões sobre 

questões prático-teóricas para contribuir com o aperfeiçoamento da autonomia do professor em sala de 

aula. 

O Programa Proinfo Integrado, em 2008, de formação continuada foi voltado para o uso didático-

pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC no cotidiano escolar, articulado à 

distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e 

digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco 

Internacional de Objetos Educacionais. 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) teve início no ano de 2013 e a conclusão 

no início de 2018, as quais foram desenvolvidas ações com professores alfabetizadores das instituições de 

ensino que ofertam Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que contribuíram para o debate acerca dos direitos 

de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização; os processos de avaliação e acompanhamento da 

aprendizagem das crianças; planejamento e avaliação das situações didáticas; o uso dos materiais 

distribuídos pelo MEC, voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo de alfabetização. O foco 

inicial foi a disciplina de Língua Portuguesa até o ano de 2013, e a partir de 2014 a formação teve 

continuidade, também, com a Linguagem Matemática. No ano de 2017, em novembro, iniciou o PACTO para 

a educação infantil e foram concluídos no primeiro semestre de 2018. 

O projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) foi implantado ao final do ano de 2014, e 

prossegue nos anos de 2015, 2017 e 2018 através de uma parceria entre a Prefeitura e o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do estado de Mato Grosso. O Sebrae propõe durante a 

implementação do projeto, oficinas que trabalham com os professores, a cooperação, inovação, 

sustentabilidade, ética e cidadania que, mais posteriormente, irão atuar como replicadores dos temas de 

empreendedorismo já predefinidos, e tem o objetivo de disseminar a cultura empreendedora entre crianças 

e adolescentes do ensino fundamental, para despertar e fortalecer o espirito empreendedor, vindo a 

desenvolver produtos para serem comercializados, gerando oportunidades. Entre os temas trabalhados nas 
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oficinas para cada ano do ensino fundamental estão ervas aromáticas (1º ano), temperos naturais (2º ano), 

brinquedos ecológicos (3º ano), locadora de produtos (4º ano), sabores e cores (5º ano), ecopapelaria (6º 

ano), artesanato sustentável (7º ano), empreendedorismo social (8º ano) e novas ideias, grandes negócios 

(9º ano). 

O Projeto de formação “Espaço do Educador”, desenvolvido no ano de 2016, e reelaborado para o ano 

de 2017, pela própria Secretaria Municipal de Educação com o intuito de descentralizar a autonomia nas 

ações formativas. De acordo com o documento, 

 

O projeto Espaço do Educador visa incentivar a capacitação de professores em seu local de trabalho, 
com abordagens que atendam as demandas específicas de cada instituição e devem ser elaborados 
de forma coerente visando integrar as necessidades de crescimento profissional que 
consequentemente refletem na melhoria da aprendizagem dos estudantes. 
Na instituição de ensino, o projeto Espaço do Educador, deverá estar em consonância com os 
documentos norteadores do trabalho educativo sendo eles o Projeto Político Pedagógico, a Proposta 
Curricular e o Plano Municipal de Educação. (ESPAÇO DO EDUCADOR, pág.4, 2017). 

 
 

O coordenador pedagógico ficou responsável pela coordenação do projeto na instituição de ensino, 

sob o acompanhamento da assessoria pedagógica da secretaria de educação. A temática foi definida antes 

do início dos grupos de formação, que necessitava serem realizados entre o mês de maio a outubro do 

corrente ano, sendo organizados os grupos de estudos com no mínimo 20 horas, e os participantes com 75% 

de frequência mínima nos encontros. Foi facultado aos participantes frequentarem grupos de outras 

instituições de ensino, se tivesse interesse na temática do encontro. Os custos foram previstos no plano de 

ação financeira da instituição escolar e a chancela da certificação dos participantes ficou sob a 

responsabilidade da secretaria de educação. 

Em se tratando de parcerias, ainda, a secretaria municipal de educação (SME) aderiu ao Programa 

“Mais Alfabetização”, criado pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério 

da Educação para fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes 

regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental. Fundamenta-se na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo. 

O Programa surgiu diante dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA, do Sistema de 

Avaliação da Educação - SAEB, que avalia o nível de alfabetização dos estudantes ao final do 3º ano do ensino 

fundamental, e apontou uma quantidade significativa de crianças nos níveis insuficientes de alfabetização 

(leitura, escrita e matemática). O programa “Mais Alfabetização” cumpre a determinação da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC (Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017), quando diz que, nos dois 

primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de 

garantir amplas oportunidades, para que os alunos apropriem-se do sistema de escrita alfabética, de modo 

articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 



 

Página | 118  
 

práticas diversificadas de letramentos. O seu objetivo é fortalecer e alicerçar as unidades escolares no 

processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes no 1º ano e no 2º ano 

do ensino fundamental. Para isso, o Ministério da Educação garantirá apoio adicional, prioritariamente no 

turno regular, do assistente de alfabetização ao professor alfabetizador, por um período de cinco horas 

semanais para unidades escolares não vulneráveis, ou de dez horas semanais para as unidades escolares 

vulneráveis. 

O curso de Aprofundamento em Gestão para Educação Municipal (GEM), em parceria com o 

Ministério da Educação (MEC) é ofertado aos dirigentes municipais de educação. Tem como objetivo de 

apoiar a formação continuada dos dirigentes e técnicos municipais de todo o país no processo de 

implementação de políticas educacionais e na correta aplicação dos recursos no setor é composto de três 

etapas – aperfeiçoamento, especialização lato sensu em gestão da educação pública e mestrado profissional 

em gestão da educação municipal.  

O curso GEM, na etapa de aperfeiçoamento, possui 100 horas de duração e é oferecido na modalidade 

semipresencial com duração de quatro meses, com 60 unidades de estudo. O curso é dividido em quatro 

eixos: liderança e gestão; introdução ao sistema municipal de ensino e os principais marcos legais; estrutura 

da secretaria e práticas pedagógicas; administração e gestão dos recursos financeiros. A secretaria municipal 

de educação (SME) aderiu ao curso, e a secretária de educação, mais um técnico da secretaria estão 

cursando a fase de aperfeiçoamento, neste ano de 2018. 

Terminado o curso de aperfeiçoamento, os dirigentes e técnicos municipais de educação poderão dar 

sequência à sua formação, cursando a especialização lato sensu, também na modalidade semipresencial. Ao 

concluí-la será possível seguir para o inédito mestrado profissional. O mestrado profissional em gestão da 

educação municipal será oferecido pela Universidade de Brasília (UnB). 

A Política de Inovação Educação Conectada, desde o plano de conectividade ofertado para o Brasil, o 

Proinfo, em 1997, é um programa que prevê a maior ação de conectividade na rede de ensino brasileira das 

últimas duas décadas. Essa nova política, lançado em 2017, em parceria com o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem o objetivo de universalizar o acesso à internet de alta 

velocidade nas escolas, a formação de professores para práticas pedagógicas mediadas pelas novas 

tecnologias e o uso de conteúdos educacionais digitais em sala. 

Também dentro da Política de Inovação Educação Conectada, está previsto um plano de formação 

continuada para professores e gestores com cursos específicos sobre práticas pedagógicas mediadas por 

tecnologia, cultura digital e outros recursos educacionais, como robótica. Paralelamente, serão preparados 

articuladores locais.  

A adesão, pela secretaria municipal de educação foi realizada pelo Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle (Simec). Por meio do Simec, a secretaria de educação pode indicar, a 

partir de critérios, as escolas que desejam compartilhar. 

Em 2017, a Secretaria Municipal de Educação assinou termo de cooperação técnica com a Secretaria 

de Estado de Educação Esporte e Lazer por meio do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais de 

Educação Básica para a promoção de formação continuada dos profissionais de educação básica da rede 
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pública de ensino via adesão do Programa Pró – Escolas Formação com contribuição na formação dos 

gestores escolares.  

 A Lei ordinária n° 2859/2018, em 29 de outubro de 2018, que institui a Política Municipal de Ciência, 

Inovação e Tecnologia Educacional - PMCITE, no âmbito da Administração Pública Municipal de Lucas do Rio 

Verde e a Lei ordinária n °2860/2018 de 29 de outubro de 2018, cria o Conselho Municipal de Ciência, 

Inovação e Tecnologia Educacional - COMCITE e o Fundo Municipal de Ciência, Inovação e tecnologia 

Educacional - FUMCITE de Lucas do Rio Verde e dá outras providências, ambas legislações foram aprovadas 

pela Câmara Municipal  e sancionadas pelo prefeito municipal Flori Luiz Binotti. 

A Política Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (PMCITE), tem os seguintes 

objetivos: viabilizar estudos sobre infraestrutura (mapeamento dos meios) e perfil tecnológico dos 

profissionais nas escolas municipais que compõem o Sistema Municipal de Educação; promover avaliação, 

planejamento, organização e a formação dos profissionais da educação, bem como o estabelecimento de 

metodologias e técnicas inovadoras a serem implantadas pelos professores na prática docente; fomentar 

ações inovadoras relativas ao uso das tecnologias sociais como estratégias para a formação do aprendente 

do século XXI; implantar modelos de aulas interativas que integrem o contexto escolar e a base nacional 

comum curricular disponibilizando-as aos professores e alunos; promover o uso das Tecnologias Sociais 

Digitais (TECSDIG), visando fomentar processos de inovação por meio de realidade estendida e salas de aulas 

invertidas, que propiciem melhoria, ampliação e democratização do acesso às informações e a produção do 

conhecimento por meio dos serviços oferecidos pelos professores em suas respectivas unidades escolares 

(campo e cidade); promover a utilização das tecnologias educacionais como bens e serviços sociais que, de 

forma racional, potencializem a busca por uma escola que atenda seu contexto e nela uma educação 

sustentável do século XXI.  

A Legislação que institui a política também institui que o Sistema Municipal de Ciência, Inovação e 

Tecnologias Educacionais – SIMCITE engloba as atividades de planejamento, governança, coordenação, 

organização, operação, formação, controle e supervisão dos recursos de tecnologias educacionais da 

Secretaria Municipal de Educação e suas respectivas unidades escolares. 

O Sistema Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologias Educacionais – SIMCITE: é composto pelo 

Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologias educacionais; pelo Órgão Central da Secretaria 

Municipal de Educação; pelo Fórum Técnico Pedagógico de Ciência, Inovação Tecnologias Educacionais; pelo 

Centro Tecnológico Municipal e pelo Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional. 

O lançamento do Programa Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (CiteLucas), 

ocorreu no dia 12 novembro de 2018. O programa por meio de convênio com a Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), em uma de suas ações, pretende ofertar formação para 500 (quinhentos) professores 

sobre uma plataforma digital com conteúdo pedagógico que visa facilitar, acelerar e aprofundar o 

aprendizado das diversas disciplinas que compõem a matriz curricular da rede pública de ensino de Lucas 

do Rio Verde. 

Lucas do Rio Verde é um dos municípios com potencial de demanda para formação de funcionários de 

escolas. Desde 2006, estabelece parcerias para oferta de Curso Técnico Profuncionário, que tem por 
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objetivo oferecer formação e habilitação em nível médio à distância aos funcionários que atuam nas 

unidades educacionais da educação básica. Nos anos de 2007 e 2008, três cursos foram desenvolvidos: 

Infraestrutura e Meio Ambiente Escolar; Gestão Escolar e Alimentação Escolar. 

Neste ano de 2018, o Profuncionário para oferta da formação em “Técnico em Desenvolvimento 

Infantil” está em fase de ser firmada uma parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) para 

contemplar 150 (cento e cinquenta) profissionais interessados em participar. O curso será disponibilizado 

por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A partir da aprovação e homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em dezembro de 

2017, a Secretaria Municipal de Educação elaborou, pela equipe de formação, um curso aos professores e 

coordenadores da rede municipal de ensino para que se apropriem do conteúdo do documento, tenham 

clareza sobre sua estrutura e compreendam sobre cada componente curricular. Os encontros foram 

programados para iniciar em abril de 2018, quinzenalmente, com término previsto no mês de outubro do 

mesmo ano. Os estudos e reflexões sobre o currículo básico, a BNCC, visam preparar os participantes para 

a (re) organização da proposta curricular da rede municipal de ensino.  

A Comissão para Estudos e Implementação da Base Nacional Comum Curricular- BNCC do município 

de Lucas do Rio Verde, instituída pela Portaria n ° 620, de 08 de maio de 2018, também realizou com o 

intuito de formação, algumas palestras e encontros para os segmentos ligados à educação tais como: os 

conselhos deliberativos da comunidade escolar, grêmio estudantis, gestores, coordenadores, assessoria 

pedagógica, conselho municipal de educação. Um dos encontros contou com palestras dos autores da 

versão preliminar “Proposta Curricular para o Território Mato-Grossense”. 

Tendo em vista o panorama nacional e estadual de formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação básica, constata-se que a Secretaria Municipal de Educação, desde o princípio, estabeleceu a 

formação dos profissionais de educação da rede municipal de ensino, como uma de suas prioridades, 

atendendo aos dispositivos legais vigentes, pois, além de organizar e realizar formações por iniciativa 

própria estabelece parcerias entre a União e instituições formadoras; garante a articulação entre teoria e 

prática nos cursos de formação; inseriu os estudos da Base Nacional Comum Curricular na pauta de 

formação de professores e pretende contemplar as abordagens metodológicas, habilidades e competências 

durante o processo de implementação da BNCC; preocupa-se com a visão sistêmica da educação, com o 

olhar no todo e não somente nas partes, gerando autocríticas, alterando o próprio comportamento e 

revendo os métodos utilizados para melhoria da formação de todos os profissionais; conforme prevê a 

Política Nacional de Formação de Professores.  

Há, no entanto, algumas estratégias e ações a serem desenvolvidas, para ampliar as diretrizes de 

formação continuada, tais como: 

✓ Criar e homologar a “Política Municipal de Formação dos Profissionais da Rede Municipal de Ensino”, 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação, a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica e com as metas 12,13 e 14 do Plano Municipal de 

Educação vigente; 
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✓ Para construção da Política Municipal de Formação, considerar o Relatório de Pesquisa sobre 

“Formação Continuada de Professores: Contribuições da Literatura Baseada em Evidências”, 

elaborado pela Fundação Carlos Chagas, em junho de 2017; 

✓ Considerar, também, o “Documento de Considerações para Orientar o Aperfeiçoamento das Políticas 

de Formação Continuada de Professores à Luz da Implementação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC)” que foram sistematizadas em 09 (nove) eixos. O Documento foi elaborado pelo Grupo de 

Trabalho de Formação Continuada de Professores do Conselho nacional de Secretários de Educação 

(CONSED) em agosto de 2017; 

✓ Elaborar a Lei Municipal de Qualificação dos Profissionais de Educação: Mestrado e Doutorado, em 

sintonia com a legislação nacional e estadual entre outras, no intuito do cumprimento da meta 12 

do Plano Municipal de Educação; 

✓ Criar o “Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Municipal de Ensino”; 

✓ Ampliar e delinear o perfil dos professores formadores da rede municipal. 

Em 2018, Lucas do Rio Verde completou 30 anos de emancipação política administrativa e é possível 

que com tantas ações em prol da educação, algumas informações, por um lapso, não constem nesse 

Panorama da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde sobre a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica, no entanto, contribuiu com igual valor na formação de pessoas dedicadas 

ao desenvolvimento da educação. 
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