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MENSAGEM DO VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Flávio Arns

Amigos e amigas,

O início do ano escolar é o momento de, juntos, pensarmos 
nos desafi os e nas expectativas que temos em relação a 
cada uma de nossas escolas. A Semana Pedagógica, que 
neste ano tem como temática “Repensar o Currículo na 
Perspectiva dos Sujeitos da Escola e da Prática Pedagógica”, 
é uma oportunidade fundamental para buscarmos essa 
refl exão, sempre de forma coletiva, envolvendo todos os 
que se relacionam com o universo da escola: professores, 
equipe pedagógica, funcionários, APMF, Grêmios e toda a 
comunidade escolar. 

Certamente, teremos assuntos e temas que não podem 
deixar de ser avaliados e discutidos. Este é também um 
momento de planejamento, em que deveremos defi nir e 
esclarecer as metas que pretendemos atingir no decorrer do 
ano letivo de 2014. 

O tema que trabalharemos neste ano evidencia a 
importância de um currículo que considere a diversidade dos 
sujeitos presentes na escola e de uma prática pedagógica 
que promova o desenvolvimento dos alunos, valorizando 
suas potencialidades e despertando seu interesse na 
busca do conhecimento. Este debate deve movimentar 
toda a comunidade escolar. Todos somos responsáveis e 
fundamentais nesse processo. 

Neste momento, que é de refl exão e de inspiração para 
novos rumos, todos nós devemos pensar nos caminhos que 
podemos seguir para avançar em qualidade, enriquecendo 
nosso trabalho e construindo, conjuntamente, soluções para 
os desafi os que queremos superar. Não temos dúvida de que 
o diálogo e a união de esforços fazem a diferença. 

Esperamos que a Semana Pedagógica propicie às 
nossas escolas a oportunidade de integração de todos a favor 
do objetivo que nos une: oferecer uma educação pública de 
qualidade para todos.

Bom trabalho e um excelente ano! 
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MENSAGEM DA SUPERINTENDENTE DA EDUCAÇÃO

Eliane Terezinha Vieira Rocha

Caros colegas, profi ssionais da educação.

Nesta Semana Pedagógica de 2014, em continuidade ao 
trabalho desenvolvido pelas escolas da Rede Estadual de Educação 
em 2013, pretendemos aprofundar a cultura de planejamento 
educacional, além de refl etir sobre os elementos fundamentais do 
trabalho pedagógico e elaborar coletivamente estratégias e planos 
de ação para uma educação de qualidade. 

Assim, no primeiro dia de atividades, o foco dos trabalhos 
será a reformulação do Plano de Ação da Escola, considerando as 
análises dos dados específi cos de cada instituição e a centralidade 
dos indicadores que expressam a dimensão ensino-aprendizagem. 
Os Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) das escolas e os 
indicadores do Sistema de Avaliação do Estado do Paraná (Saep) 
-  aprovação, aprovação pelo conselho e abandono - também serão 
considerados nessa atividade.

No segundo dia, as atenções se voltarão para a refl exão e os 
debates acerca das relações entre os diversos sujeitos escolares. 
Nesse dia, trazemos, entre outras contribuições, as ideias do 
Professor Miguel Arroyo.

Dando sequência ao dia anterior, no terceiro e quarto dias 
de trabalho, propomos relacionar o desafi o do respeito pleno à 
diversidade dos sujeitos da escola pública ao currículo efetivamente 
praticado. Como subsídios, trazemos as ideias de grandes 
pedagogos e intelectuais da educação, tais como João Luiz 
Gasparin e Nereide Saviani, além de outros recursos pedagógicos.

Concluindo a Semana, a proposta para o quinto dia de trabalho 
está centrada na elaboração, de forma articulada, dos Planos de 
Trabalho Docente (PTDs). Para colaborar com os trabalhos desse 
dia, os departamentos da Secretaria de Estado da Educação (Seed) 
disponibilizaram uma série de documentos e registros voltados às 
especifi cidades das diferentes modalidades e formas de oferta de 
ensino.

Ao longo das atividades, os coletivos também receberão 
informações gerais, de natureza institucional e pedagógica, quanto 
às políticas e aos programas educacionais já implementados e/ou 
em fase de implementação na Rede Estadual de Educação do 
Paraná.
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Orientação das atividades
 
 A semana pedagógica 
pressupõe um trabalho 
coletivo, com a parti-
cipação de todos os 
sujeitos do cotidiano 
escolar, o que se 
constitui num dos 
pilares da gestão 
democrática. Nes-
te primeiro dia de 
trabalho, as dis-
cussões buscam 
refl etir a realidade 
da escola e seu en-
torno com o objetivo de 
identifi car situações que 
promovam o envolvimento 

de todos os segmentos da comunidade 
escolar com a qualidade do processo pe-
dagógico e da aprendizagem.
 Ressaltamos que a atuação da di-
reção como articuladora dos processos 
educativos que acontecem na escola 
é fundamental para uma gestão demo-
crática. Nesse sentido, sua presença na 
condução de todos os trabalhos desen-
volvidos na semana pedagógica é es-

sencial.
 Na semana pedagógica de 

2014, os participantes po-
derão comentar as discus-

sões do dia, apresentar 
sugestões e/ou dúvidas 
sobre as temáticas dis-
cutidas e, ainda, so-
cializar experiências e 
produções desenvol-
vidas. Isso pode ser 
feito por meio do Aten-

dimento on-line e em 
“murais virtuais” específi -

cos para cada dia, disponi-
bilizados no Portal Dia a Dia 

Educação.

1º DIA03.02.14
SEGUNDA-FEIRA

Este roteiro de trabalho tem a fi nalidade 
de auxiliar o orientador local da semana 
pedagógica no desenvolvimento das ati-
vidades.

Acesse o Atendimento on-line
através do endereço:

http://goo.gl/BX26K2

Atenção:

 A Seed dará continuidade às discussões 
iniciadas nessa semana e, para tal, informa-
mos que a partir da segunda quinzena de 
março serão organizados eventos por meio 
da Escola Interativa – ação que tem por prin-
cípio a transmissão de conferências ao vivo 
e on-line com integração de vídeo e chat. 
 Estas conferências serão realizadas por
áreas de conhecimento, com o objetivo de orien-
tar e tirar as dúvidas surgidas na elaboração do 
plano de trabalho docente. Também serão reto-
mados, por meio da Escola Interativa: o plano 
de ação da escola e a análise dos indicadores re-
alizados durante a semana pedagógica; e o con-
selho de classe com o objetivo de contribuir com 
os processos de avaliação da aprendizagem.

 No primeiro dia da semana pedagó-
gica disponibilizaremos o Atendimento 
on-line, para que sua escola apresente 
sugestões e/ou dúvidas sobre as ques-
tões discutidas nesta segunda-feira.                      
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Orientação de acesso aos vídeos

 Durante esta semana, se o servidor 
do Paraná Digital de sua escola tiver espa-
ço sufi ciente, os vídeos estarão disponíveis 
no diretório público “Semana Pedagógica 
2014”. Neste caso, os responsáveis pela 
escola não precisam efetuar o download, 
bastando fazer a gravação em pen-drive. 
Caso haja algum problema técnico será ne-
cessário efetuar o download dos arquivos 
no endereço a seguir: 

 Esse primeiro momento é dedicado 
a questões internas da escola e à aber-
tura da semana pedagógica. 

Atividade 1
Informes gerais da escola

 Com todo o coletivo escolar reu-
nido, os trabalhos serão iniciados pela 
direção e equipe pedagógica com os in-
formes gerais, como, por exemplo: apre-
sentação dos funcionários novos (caso 
haja); mudanças realizadas na escola; e 
outras informações que a direção, equi-
pe pedagógica e outros setores da es-
cola julgarem necessários para um bom 
andamento pedagógico da escola. 

Atividade 2
Abertura ofi cial da semana pedagógica

Providências iniciais:

• O administrador local  (Adm. local) 
deverá providenciar um ambiente 

com ponto de internet ou Wi-Fi, para 
que sejam projetados os vídeos;

• Providenciar a gravação dos vídeos 
em pen-drive.

  Após os informes gerais, apre-
sentar os vídeos das mensagens 
institucionais:

a)  Vídeo do Governador Beto  Richa;

b) Vídeo do Vice-Governador e Secretá-
rio de Estado da Educação Flávio Arns;

c)  Vídeo da Superintendente de Educa-
ção Eliane Terezinha Vieira Rocha;

d) Outros vídeos institucionais.

Portal Dia a Dia Educação:

http://goo.gl/lIZj96Acesse os vídeos na página da semana 
pedagógica, através do endereço:

http://goo.gl/lIZj96
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 Após a exibição dos vídeos, o dire-
tor deverá apresentar o cronograma da 
semana pedagógica (ANEXO 1), que 
está disponível ao fi nal deste roteiro, e 
poderá também ser acessado no Portal 
Dia a Dia Educação.

 O trabalho neste 2º momento con-
siste na retomada das ações de 2013 e 
início da reformulação do plano de ação 
de 2014, e está organizado em 3 (três) 
atividades:

Atividade 1 – Realizar o diagnóstico das Ações 
da escola com levantamento de indicadores de 
qualidade.

 Com o objetivo de contribuir com o 
planejamento para as ações de 2014, a 
Seed compilou o “Formulário para análi-
se de indicadores de qualidade da edu-
cação”, o qual, para seu preenchimen-
to, deverá contar com a participação de 
todos os segmentos que compõem a 
comunidade escolar: equipe diretiva e 
pedagógica, professores, agentes edu-
cacionais, pais e alunos.
 Neste primeiro momento, esse for-
mulário será preenchido pelos partici-
pantes da semana pedagógica e pos-
teriormente pelo grêmio estudantil e 
APMF, por meio de reuniões a serem 
convocadas pela direção. As informa-
ções apresentadas nesses formulários 
serão encaminhadas para a Seed de 
forma eletrônica.

Providências iniciais:

  A direção e equipe pedagógica 
devem seguir os passos abaixo:

•  Imprimir cinco cópias do Formulário 
para análise de indicadores da qua-
lidade na educação (ANEXO 2);

•  Providenciar três jogos de canetas 
hidrocor, lápis de cor ou outro ma-
terial para colorir as respostas com 
as cores: verde, amarela e verme-
lha.

Após as providências iniciais realizar 
as seguintes atividades:

a) Explicar os objetivos da atividade 
e dividir os participantes da semana 
pedagógica em grupos, por segmen-
to, da seguinte forma:

•  Grupo 01 – Equipe de direção e 
equipe pedagógica. 

Acesse o cronograma da semana 
pedagógica através do endereço:

http://goo.gl/lIZj96

2º MOMENTO03.02.14
SEGUNDA-FEIRA
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•  Grupo 02 – Professores da es-
cola.

 
•  Grupo 03 – Agentes educacionais 

I e II.
 

b) Entregar o questionário e o jogo de 
canetas para cada grupo.

c) Cada grupo deverá se organizar 
para responder o questionário no pe-
ríodo aproximado de uma hora, da se-
guinte forma:

• Eleger um coordenador, o qual 
deverá ler as instruções do 
documento.

• O coordenador do grupo deve-
rá ler as questões e registrar as 
respostas das questões conforme 
consenso do grupo, tomando cui-
dado para que todas as perguntas 
sejam respondidas.

• Ao fi nal do tempo estipulado, o 
coordenador do grupo deverá en-

tregar o questionário totalmente 
preenchido para a equipe peda-
gógica.

Providências posteriores:

a) A direção deverá convocar os repre-
sentantes dos segmentos da escola 
(pais e alunos) para realizar a mesma 
atividade, no máximo até a segunda se-
mana de aulas (até dia 21/02), com os 
seguintes grupos:

• Grupo 04 – Grêmio estudantil e/ou 
representantes de turmas.

• Grupo 05 – APMF.

b) Após o preenchimento do questioná-
rio por todos dos cinco grupos, a equipe 
pedagógica deverá realizar os seguin-
tes procedimentos:

• Fazer a transcrição do resultado da 
análise dos indicadores para a ta-
bela do resultado da análise dos 

indicadores (ANEXO 3) e divulgar 
a tabela no mural da escola.

• Transcrição on-line dos dados de 
todos os questionários, até 24 de 
fevereiro.  As orientações para 
trancrição estarão disponíveis na 
página da Semana Pedagógica.

Atividade 2 – Analisar e refl etir os resultados do 
Saep e dados do rendimento escolar disponíveis 
no Consulta Escolas.

  Essa segunda atividade propõe 
divulgação, análise e refl exão dos resul-
tados do Saep alcançados pela escola, 
bem como  dos dados do rendimento 
escolar do Consulta Escolas. Os resul-
tados do Saep estão disponíveis on-li-
ne, nomeados como Resultados por 
escola e Resultados por aluno. Essa 
atividade compreende a análise dos re-
latórios intitulados Resultados por es-
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cola. Com relação ao Rendimento es-
colar, deve-se analisar e comparar os 
resultados de 2012 e 2013. Esses dados 
estão disponíveis on-line no Consulta 
Escolas do Portal Dia a Dia Educação
( http://goo.gl/moCHvm ).  Como se trata da 
análise e refl exão dos dados gerais da 
escola, essa atividade deverá contar 
com a participação de todos os 
segmentos que compõem 
a comunidade escolar, 
participantes da sema-
na pedagógica: equipe 
diretiva e pedagógica, 
professores e agen-
tes educacionais I e II, 
isso porque o objetivo 
dessa atividade é forne-
cer subsídios para que os 
segmentos sugiram ações 
para o plano de ação da escola. 
  Quanto ao relatório intitulado 

Resultados por aluno, do Saep, esses 
não serão trabalhados durante a sema-
na pedagógica. No entanto, informamos 
que por meio desse relatório é possível 
obter dados para identifi car em quais 
descritores de língua portuguesa e ma-
temática cada turma avaliada apresentou 

maior ou menor percentual de acer-
tos,possibilitando assim iden-

tifi car quais os conteúdos
dessas disciplinas ne-

cessitam de um traba-
lho metodológico es-
pecial. Nesse sentido, 
sugerimos que em 
um outro momento – 

durante a hora ativi-
dade dos professores 

de língua portuguesa e 
matemática, por exemplo – a 

equipe pedagógica organize análise
e discussão dos relatórios gerados.

  Por fi m, salientamos que no decor-
rer desta atividade, a direção e a equipe 
pedagógica poderão utilizar as revistas 
pedagógicas do Saep, já encaminhadas 
para a escola por meio dos NRE no fi nal 
do ano de 2013.

Providências iniciais:
 
a) Acessar os Resultados por escola no 
site do Saep, utilizando a senha já dispo-
nibilizada para o diretor a sua escola.

b) Fazer o download dos arquivos PDF de 
cada ano/série e disciplina das edições 
2012 e 2013, os quais comparam os da-
dos de sua escola, os do Estado, NRE e 
município.

Acesse os resultados do Saep
através do link:

http://goo.gl/RJojCn
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c) Preparar uma apresentação comparati-
va para análise dos dados por disciplina e 
ano/série, dividindo os arquivos PDF em:

• Língua portuguesa – 6º e 9º ano do 
ensino fundamental e 1º e 3º ano do 
ensino médio. 

• Matemática – 6º e 9º ano do ensino 
fundamental e 1º e 3º ano do ensino 
médio. 

d) Acessar o rendimento escolar por meio 
do Consulta Escolas, seguindo as instru-
ções abaixo.

e) Extrair os dados de aprovação, re-
provação e abandono de 2012 e apro-
vação (total de aprovados e aprovados 
por conselho de classe), reprovação e 
abandono de 2013.

f) Preparar uma apresentação compa-
rativa de análise dos dados de 2012 e 
2013 com os totais referentes ao en-
sino fundamental e ensino médio  de 
cada indicador: aprovação, reprova-
ção e abandono.

g) Preparar uma apresentação com os 
dados de 2013, por ano/série, de cada 
indicador: aprovados (total de aprova-
dos e aprovados por conselho de clas-
se), reprovação e abandono de 2013.

Após essas providências, iniciar a 
análise dos dados do Saep, conforme 
orientações a seguir:

a) Reunir todos os participantes da se-
mana pedagógica e explicar os objeti-
vos dessa atividade.

b) Apresentar, analisar e promover 
uma refl exão dos resultados de cada 
ano/série e disciplina das edições 
2012 e 2013, explicando e discutindo 
cada item dos arquivos que compõem 
os resultados, conforme a seguir:

6) Para acessar os dados de apro-
vação, reprovação e abandono de 
2012, clique em “Rendimento esco-
lar - Dados ofi ciais - Censo/Inep”;
7) Para acessar os dados prelimi-
nares de aprovação (total de apro-
vados e aprovados por conselho de 
classe), reprovação e abandono de 
2013, clique em “Rendimento esco-
lar - Dados preliminares”.

1) Acesse o link
http://goo.gl/OgwZGQ;
2) Clique no nome de seu NRE;
3) Clique no nome de seu município;
4) Clique duas vezes no nome de 
sua escola;
5) Em “Informações” (logo abaixo do 
mapa de localização de sua escola), 
clique em “Indicadores educacio-
nais”;
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1. Profi ciência média – Permite comparar a profi ciência da escola com as 
médias do Estado, do NRE e do município. O objetivo é proporcionar uma 
visão das profi ciências médias e posicionar nossa escola em relação a essas 
médias.

2. Participação – Informa o número estimado de alunos para a realização do 
teste e indica quantos, efetivamente, participaram da avaliação no Estado, no 
NRE, no município e na nossa escola.

3. Evolução do percentual de estudantes por padrão de desempenho 
(abaixo do básico, básico, adequado, avançado – atenção para a legenda logo 
abaixo da primeira página dos arquivos, indicando as cores para cada padrão 
de desempenho) – Permite acompanhar o percentual de alunos distribuídos 
por padrões de desempenho na avaliação, no Estado, NRE, município e 
escola.

4. Percentual de alunos por nível de profi ciência e padrão de desempenho 
– Apresenta a distribuição dos alunos ao longo dos intervalos de profi ciência 
no Paraná, NRE, município e escola. Os gráfi cos permitem identifi car o 
percentual de alunos para cada nível de profi ciência (escala) em cada um dos 
quatro padrões de desempenho.

c) Para a apresentação, discussão e re-
fl exão dos dados com o grande grupo, 
sugerimos algumas questões para dia-
logar no coletivo:

• A profi ciência média (item 1) da 
escola em relação ao Paraná, NRE 
e município está maior ou menor? 
Quais ações são necessárias para 
que essa profi ciência melhore? 
Como todas as áreas/disciplinas e 
segmentos da comunidade escolar 
podem contribuir para tal?

• Qual foi a porcentagem de parti-
cipação (item 2) dos estudantes 
de nossa escola? Se foi abaixo de 
90%, quais ações são necessárias 
para que todos participem?

• Quanto à evolução do percentual 
de estudantes  por  padrão  de  
desempenho   (item 3), em nossa 
escola, qual é o padrão de desempe-
nho que apresenta a maior porcen-
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tagem: abaixo do básico, básico, 
adequado ou avançado? E qual 
é o padrão de desempenho que 
apresenta a menor porcentagem? 

• Quanto ao percentual de alu-
nos por nível de profi ciência e 
padrão de desempenho1 (item 
4) da escola, em quais níveis de 
profi ciência encontra-se a maioria 
dos estudantes? Quais os níveis 
de profi ciência indicam menos es-
tudantes? Quais ações são neces-
sárias por parte de todas as áreas/
disciplinas e segmentos da comu-
nidade escolar com vistas a contri-
buir para que a maioria dos estu-
dantes de nossa escola alcance os 
padrões de desempenho adequa-
do e avançado?

Para discussão e refl exão dos dados do 
Consulta Escolas:

a) Apresentar e promover uma refl exão 
dos indicadores educacionais de sua 
escola, presentes no Consulta Escolas: 
Rendimento escolar – Dados ofi ciais 
– Censo/Inep e Rendimento escolar – 
Dados preliminares

b) Para a apresentação, discussão e re-
fl exão dos dados para o grande grupo, 
sugerimos:

• comparar as taxas de aprovação, 
reprovação e abandono de 2012 e 
2013 do ensino fundamental e en-
sino médio, identifi cando quais os 
progressos e/ou retrocessos obti-
dos pela escola; 

• apresentar e discutir sobre as taxas 
de aprovação (total de aprovados e 
aprovação por conselho de classe), 
reprovação e abandono de cada 
ano/série do ensino fundamental e 
ensino médio do ano de 2013.

• questão para refl exão com o gran-
de grupo: Com base na análise dos 
indicadores de qualidade da edu-
cação, resultados do Seap e dados 
do rendimento escolar, quais ações 
são necessárias por parte de todas 
as áreas/disciplinas e segmentos 
da comunidade escolar para a me-
lhoria da aprendizagem dos alu-
nos?

Atividade 3 – Iniciar a elaboração do plano de 
ação.

 A terceira e última atividade desse 
segundo momento tem como objetivo o 
início da elaboração do plano de ação 
2014 de sua escola e deverá contar com 
a participação dos seguintes segmentos 
que compõem a comunidade escolar: 
equipe diretiva e pedagógica, professo-
res e agentes educacionais. Para tanto, 
ao propor as ações, cada grupo da esco-
la deve ter como base o projeto político 
pedagógico da escola e as discussões e 
refl exões realizadas nas atividades 1 e 2.

1.  Percentual que apresenta com mais clareza a porcentagem de alunos de cada nível de profi ciência (escalas de 0 a 150, de 150 a 175, etc.)
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 A conclusão do plano de ação 2014 
será realizada pelos representantes de 
cada segmento que compõe o conselho 
escolar, em uma reunião desse colegia-
do a ser convocada pela direção.

Providências iniciais:

• Ter em mãos o documento Grandes 
desafi os e plano de ação, elaborado 
pela escola na semana pedagógica 
de 2013.

• Imprimir cópias do novo modelo de 
plano de ação da escola (ANEXO 
4), de acordo com a quantidade de 
grupos que planejar para a atividade.

Após as providências iniciais, realizar 
as atividades a seguir:

a) Apresentar aos participantes o novo 
modelo de plano de ação da escola 
(ANEXO 4), comentando as dimensões 
e os itens para debate de cada dimen-

são2 e a importância do plano de ação 
para a escola.

b) Retomar e ler o documento Grandes 
desafi os e plano de ação, de 2013, e 
proceder a discussão das ações pro-
postas naquele momento, identifi cando 
avanços e aspectos a serem melhora-
dos.

c) A partir das discussões, iniciar a elaboração 
do plano de ação para o ano de 2014, 
dividindo os participantes da semana 
pedagógica em grupos, de maneira que 
cada grupo seja composto por repre-
sentantes de todos os segmentos da 
escola.

d) Entregar uma cópia do novo modelo 
de plano de ação (ANEXO 4) para cada 
grupo.

e) Cada grupo deverá se organizar para 
eleger um coordenador, o qual deverá 
registrar as sugestões conforme con-

senso do grupo.

f) Ao fi nal dessa atividade, o coordena-
dor do grupo deverá entregar a propos-
ta inicial para o plano de ação para a 
equipe pedagógica.

Providências posteriores:

• A direção deverá convocar uma 
reunião com o conselho escolar, 
no máximo até a segunda semana 
de aulas (até dia 21/02) para aná-
lise das ações propostas por cada 
grupo, contribuições, fi nalização e 
aprovação do documento.

• Ao fi nal desse processo, a equi-
pe pedagógica enviará o plano de 
ação da escola até dia 27 de fe-
vereiro, por arquivo digital, ao seu 
NRE, de acordo com orientações a 
serem repassadas por este órgão 
posteriormente.

2.  Dimensões: gestão escolar democrática, prática pedagógica, avaliação, acesso permanência e sucesso. Itens de cada dimensão: problema/desafi o, causa do problema, ações, recur-
sos, cronograma, participantes da ação e metas para 2014.
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Encerramento das atividades do dia
 
 Às 17 horas, a equipe pedagógica 
deverá reunir o coletivo da escola para 
assistir (ao vivo) o pronunciamento de 
encerramento do dia, com o Diretor 
da Diretoria de Políticas e Programas 
Educacionais (DPPE), Prof. Eziquiel 
Menta, que apresentará uma síntese dos 
trabalhos realizados e fará comentários 
sobre as atividades do próximo dia. 

Observação:

03.02.14
T A R D E 3º MOMENTO

Na impossibilidade de assistir ao vivo, 
sugere-se fazer o download do vídeo 
para que os participantes da semana 
pedagógica possam assistir na manhã 
seguinte. O vídeo estará disponível para 
download, após a exibição ao vivo, no 
endereço:

http://goo.gl/lIZj96
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Orientação das atividades
 
  O foco do trabalho para o dia de 
hoje é o estudo do universo escolar na 
diversidade de sujeitos que o compõem. 
A proposta de atividades é perceber 
quem são esses sujeitos da escola e 
como eles são considerados no âmbi-
to escolar. Para isso, a dinâmica será 
problematizar essa temática, utilizando 
recursos audiovisuais e textos de apoio, 
como descrito a seguir. 

Providências iniciais:

  O administrador local (Adm. local) 
deverá  providenciar:
•  Um ambiente para que sejam proje-

tados os vídeos e trechos de fi lme, 
bem como o vídeo ao vivo da Seed 
para o fechamento das atividades do 
dia.

• Cópias dos textos e materiais para a 

discussão.
• Gravação dos vídeos em pen-drive.        
  Na semana pedagógica de 2014, 
os participantes poderão apresentar su-
gestões e/ou dúvidas. Isso pode ser fei-
to por meio do Atendimento on-line do 
Portal Dia a Dia Educação.
  Para apresentar sugestões e/ou 
dúvidas, acesse o endereço:

  Os participantes também poderão
comentar as discussões do dia, e
socializar experiências e produções 
desenvolvidas, por meio do “mural
virtual” com a temática “Os sujeitos
da escola”, acesse o endereço:

Orientação de acesso aos vídeos

  Durante esta semana, se o servidor 
do Paraná Digital de sua escola tiver espa-
ço sufi ciente, os vídeos estarão disponíveis 
no diretório público “Semana Pedagógica 
2014”. Neste caso, os responsáveis pela 
escola não precisam efetuar o download, 
bastando fazer a gravação em pen-drive. 
Caso haja algum problema técnico será ne-
cessário efetuar o download dos arquivos 
no endereço a seguir: 

Portal Dia a Dia Educação:
http://goo.gl/lIZj96

Mural virtual - “Os sujeitos da escola.”
http://goo.gl/aB9FyE

2º DIA04.02.14
TERÇA-FE IRA

Acesse o Atendimento on-line
através do endereço:

http://goo.gl/BX26K2
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Problematização e debate

  A proposta desse primeiro
momento é a de problematizar a
diversidade de sujeitos que compõem 
o universo escolar por meio de trechos
de fi lme e promover um debate sobre
esse tema com todos participantes
da semana pedagógica.

Orientações para organização desse 
momento

a) O trabalho será iniciado expondo-se 
aos participantes a seguinte questão 
norteadora:

04.02.14
TERÇA-FEIRA 1º MOMENTO b) Para auxiliar o debate sobre essa 

questão, o organizador deverá infor-
mar que será exibido um trecho do fi lme 
“Escritores da liberdade”. Antes de iniciar 
a exibição, devem-se apresentar as se-
guintes informações referentes ao trecho 
do fi lme.

 

  O fi lme “Escritores da liberdade”, 
cujo título original é “Freedom Writers”, 
é um drama dirigido por Richard LaGra-
vanese, lançado em 2007, e que tem 
123min de duração. O roteiro é baseado 
nos acontecimentos verdadeiros relata-
dos pela professora Erin Gruwell e seus 
educandos, em seu livro O diário dos es-
critores da liberdade, lançado em 1999. 
O trecho trata de uma situação ocorrida 
no ano de 1992, na sala 203 da Escola de 
Ensino Médio Woodrow Wilson, em Los 
Angeles, na Califórnia, em meio a uma 

realidade que envolvia gangues brutais e 
lares e sonhos desfeitos. Nessa sala do 
primeiro ano colegial – equivalente ao 1º 
ano do ensino médio de nosso sistema 
educacional –, brancos, negros, hispâ-
nicos e asiáticos passam a conviver no 
mesmo espaço após a criação de uma 
lei de integração racial aprovada pela se-
cretaria de educação local. Reproduzin-
do a violência do entorno da escola, eles 
criam pequenos guetos, com fronteiras 
bem estabelecidas. Nesse contexto, o 
trecho apresenta 
uma cena 
na qual 
a 

 Como reconhecer e considerar
os sujeitos da escola?

Sobre o fi lme:
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professora interrompe sua aula de língua e literatura a fi m de discutir uma brincadei-
ra de mau gosto entre os educandos da classe, fazendo uma analogia da situação 
posta com o holocausto judeu. A partir da discussão, ela conhece um pouco da rea-
lidade que eles enfrentam.

c) Exibir o trecho do fi lme “Escritores da 
liberdade”, disponível na página da se-
mana pedagógica:

Observação:

Durante a exibição do trecho do fi lme, ques-
tões serão apresentadas na tela. Ao sur-
girem, deve-se pausar a exibição para que 
essas questões possam ser discutidas com 
o grupo, com atenção para que seja explo-
rada a ideia do trecho acerca da realidade 
e dos sujeitos. As questões apresentadas 
são específi cas sobre o trecho e deverão ser 
debatidas nesse primeiro momento, conside-
rando-se o tempo para a contemplação dos 
outros quatro momentos do dia.

Importante!

Antes de exibir o trecho do fi lme, é preciso alertar aos participantes que as 
discussões ocorrerão em torno da realidade apresentada na cena, não ten-
do como objetivo analisar o fi lme todo. O intuito não é discutir a postura de 
“professora heroína” presente no fi lme, mas, sim, discutir situações que nós 
podemos enfrentar na escola, especifi camente na sala de aula, mesmo que 
com realidades diversas. Nesse sentido, apesar de os acontecimentos rep-
resentados no fi lme serem próprios de uma determinada sociedade, com 
problemas específi cos, diferentes dos nossos – principalmente quanto à in-
tolerância racial declarada –, a refl exão propiciada pelo trecho tratará, espe-
cifi camente, das ações da professora diante das situações ali retratadas.

Acesse:
http://goo.gl/ZOPdco
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 Seguem as questões inseridas no trecho 
do fi lme.

1. O que você faria no lugar da pro-
fessora, diante da situação exibida?

Orientação: Registrar no quadro de giz, 
no quadro branco, na lousa digital ou em 
uma folha, etc., as respostas, utilizando 
palavras-chave e agrupando-as por si-
milaridade de ação, a fi m de categorizar 
as respostas.

Comentário à questão:
Sobre a questão proposta, os
participantes poderão mencionar que a
professora deveria convocar a direção e/
ou equipe pedagógica para conversar com 
a turma e identifi car os responsáveis pelo 
desenho; ou tomar as atitudes cabíveis de 
acordo com o projeto político pedagógico; 
ou ignorar o fato e continuar sua aula; ou 
então convidar os estudantes para que 
cada um olhe para si mesmo e aponte 
suas características, reconhecendo-se; 
ou falar apenas sobre preconceito, etc.
Independente das múltiplas respostas 

dos participantes, é preciso considerar
todas as possibilidades mencionadas 
e anotá-las para discussão posterior.

  Retomar a exibição do trecho a 
partir do ponto pausado e prosseguir 
até o fi nal, quando outras questões se-
rão apresentadas no vídeo.

2. Como vocês analisam/avaliam a 
atitude da professora?

Orientação: Anotar as opiniões mani-
festadas e observar as impressões re-
gistradas tanto neste momento quanto 
na questão anterior, proporcionando ao 
grupo a possibilidade de comparação 
entre as ações e a refl exão sobre a va-
lidade destas.

Comentário à questão:
Na sequência do trecho, a professora 
relaciona com o holocausto a atitude de 
destacar em um desenho a característica 
física de um estudante. Ela aproveita o 
tema para abordar as características das 

gangues existentes na região da escola, 
compostas pela maioria dos estudantes.  
Essa atitude evidencia que a deferência
dos sujeitos em sua aula não estava
prevista no planejamento, e queo olhar
sobre os estudantes e seu meio foi
provenientede uma situação inusitada 
ocorrida em sala.

3. Ao pensarmos no trecho como um 
todo, é possível dizer que a professo-
ra conhecia a realidade dos estudan-
tes? Por quê?

Orientação: Registrar todas as ideias 
apresentadas, considerando as impres-
sões essenciais para o enriquecimento 
do debate e da refl exão.

Comentário à questão:
No início do trecho, a professora demonstra 
ter uma noção da realidade dos educandos, 
pois logo que o desenho é apreendido, ela 
referencia a situação aos demais educandos,
questionando-os sobre a caricatura de 
outras etnias. Na sequência, relaciona as 
gangues com o holocausto, na tentativa 
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de sensibilizá-los. Os educandos pareci-
am valorizar as gangues em função do
“status” de pertencimento ao grupo e crença
de que a morte provocada por uma ação 
da gangue poderia trazer a cada um valor 
e reconhecimento perante a comunidade.
A pergunta “O que é holocausto?”
possibilitou à professora a constatação de 
que sua tentativa de levar os educandos
a tomarem consciência de seus atos,
associando o desenho com características
preconceituosas às imagens vendidas sobre
os judeus, não funcionou plenamente, 
uma vez que eles não sabiam o que era o
holocausto. No entanto, essa situação
permitiu entender um pouco mais da
realidade vivenciada pela turma. É no 
decorrer da discussão que ela se apropria
da realidade dos educandos e da 
força que a questão étnica possui
sobre seus atos e escolhas, além da
violência que sofrem e que promovem.

 Observação:

Subsídios teóricos

  A proposta desse segundo
momento é a de aprofundamento
teórico sobre o tema, que  será realizada a
partir da leitura texto  “Sujeitos da
escola”(ANEXO 5) e exibição do vídeo 
“Nós da Educação – Miguel Arroyo”.  
Em seguida, a partir das questões
propostas no documento “Proposições 
contextualizadas” (ANEXO 6), os parti-
cipantes farão uma discussão e refl exão 
dos subsídios teóricos apresentados.

Orientações para a organização desse 
momento

a) Imprimir o texto “Sujeitos da escola” 
(ANEXO 5) para todos os participantes 
da semana pedagógica.

b) Imprimir antecipadamente o texto 
“Proposições contextualizadas” (ANE-
XO 6), destacando uma proposição para 
cada grupo que será formado.

c) Dividir os participantes em grupos 
menores. (Para maior aproveitamento 
da discussão, sugerimos, se possível, a 
composição de grupos com até 5 inte-
grantes.)

d) Iniciar as atividades com a leitura do 
texto “Sujeitos da escola” (ANEXO 5) 
nos  grupos.

e) Após a leitura do texto, todos devem 
assistir ao vídeo “Nós da Educação – 
Miguel Arroyo”, disponível na página da 
semana pedagógica:

04.02.14
TERÇA-FEIRA 2º MOMENTO

Acesse o vídeo através do endereço:
http://goo.gl/mEvhi6

É importante que o organizador da semana 
pedagógica mantenha os registros acessí-
veis para todos os momentos do dia.
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Antes do vídeo, é importante apresentar o currículo do Prof. Arroyo, como consta 
abaixo:

Observação:

Durante a exibição do trecho do fi lme, ques-
tões serão apresentadas na tela. Ao surgi-
rem, pause a exibição para que essas ques-
tões possam ser discutidas com o grupo, 
atentando para as perguntas e tendo cuidado 
para que o grupo não se disperse em relação 
ao tema do vídeo – os sujeitos.  

  Seguem as questões inseridas no 
vídeo:

1. Como o professor Arroyo denomi-
na os novos grupos, os novos perfi s 
de estudantes que chegavam na es-
cola no início da década de 1990?

Comentário à questão:
No início do relato, Arroyo identifi ca os 
estudantes oriundos da periferia como 
“os outros” ou “os diversos”. É importante
ressaltar sua proposição de que “a escola
tem que ser um lugar humano para 
aqueles que vivem em lugares tão
desumanos”, e destacar a questão da 

Miguel Gonzalez Arroyo possui graduação em Ciências Sociais 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (1970), mestrado em 
Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (1974) 
e doutorado (PhD em Educação) pela Universidade de Stanford 
(1976). É professor titular emérito da Faculdade de Educação da 
UFMG. Foi secretário adjunto de Educação da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, coordenando e elaborando a implantação da 
proposta político-pedagógica Escola Plural. Acompanha propostas 

educativas em várias redes estaduais e municipais do 
País. Tem experiência na área de educação, com 

ênfase em política educacional e administração de 
sistemas educacionais, atuando principalmente 
nos seguintes temas: educação, cultura esco-
lar, gestão escolar, educação básica e currículo.
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identifi cação e reconhecimento da voz 
dos sujeitos e do papel da escola no 
processo de humanização do humano.

  Retomar a exibição do vídeo até a 
próxima questão.

2. Nesse trecho, o professor
Arroyo usa o termo “feitos desiguais”. 
Qual seria a mudança de sentido se
disséssemos apenas “desiguais”?

Comentário à questão:
Falar dos “desiguais” signifi ca falar dos 
“outros”, aqueles que, conforme relato 
de sua experiência, estavam chegando
na escola. Os  desiguais – negros,
pobres, ciganos, homossexuais, indígenas,
quilombolas, ribeirinhos, defi cientes, etc. 
– são os marcados pela desigualdade 
social. Os diversos são “feitos desiguais” 
pela sociedade que é brutal na produção
das diversidades e desigualdades,
promovendo a exclusão e a anulação 
deles. Assim, é necessário destacar o 
caráter “paciente/passivo” a que são
submetidos alguns grupos “feitos desiguais”
ao se depararem com a escola. Isto é, 

além de esses grupos serem levados a 
uma postura de submissão, essa postura
lhes causa uma situação de opressão.

  Continuar com a exibição do vídeo 
até a última questão.

3. “Por que eles nos provocam?” Por 
que a presença dos “outros” pode 
causar desconforto para a escola?

Comentário à questão:
Para essa questão, Arroyo chama a atenção 
para o fato de que esses sujeitos não são 
violentos, mas chegaram violentados
pela sociedade. Existem e resistem –
historicamente –, e se caracterizam pela 
resistência. São os negros, indígenas,
mulheres, quilombolas, crianças, adoles-
centes, jovens e adultos violentados pela
engrenagem social, mas que resistem,
lutam por seus direitos, sua identidade, 
suas terras, etc. É signifi cativo refl etir que 
os próprios coletivos pensados como 
excluídos não usem esse adjetivo para 
nomear-se e identifi car-se. Se sabem 
produzidos e inferiorizados em proces-
sos sociais, políticos, culturais e até

pedagógicos. Esses sujeitos, em 
suas ações coletivas não se propõem
superar a exclusão nem acelerar sua
inclusão na ordem social, política, cidadã. 
Nem pedem pedagogias, projetos de
suportabilidade da exclusão. Suas ações 
contestam o sistema social e não pedem 
para se integrar e fazer parte desse
sistema, nem para ser capacitados para 
merecer a inclusão. Se apresentam
conscientes e capazes de conformar outro 
projeto de campo, de cidade, de relações de 
poder, de sociedade, que não os conforme 
no lugar em que são pensados e alocados.
E por que estes sujeitos causam o
desconforto para a escola? Porque eles 
chegam nas escolas com suas realidades, 
suas lutas, suas resistências, também 
com seus questionamentos que gritam, 
que buscam respostas para as guer-
ras que travam em suas vidas. Atitudes
antipedagógicas querem que se calem, 
que fi quem no seu lugar, como diz Arroyo.
Então ele nos questiona: será que a
escola pode ser a mesma quando os
educandos são outros? Será que o
currículo pode ser o mesmo quando
diferentes sujeitos estão chegando? 
Será que a pedagogia e a docência 
pode ser a mesma?  O desconforto se dá 
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porque a escola os conhece, mas não os
reconhece e nem se apropria de suas 
lutas e junto com eles não constroi uma 
pedagogia de resistência e de libertação. 
Arroyo diz que não é o educando que 
deve se adaptar à escola, mas o contrário,
a escola deve se adaptar aos seus
sujeitos. Esta adaptação pede uma
mudança na escola, no currículo, na
docência, e essa mudança é um 
desconforto.

f) Terminada a exibição do vídeo, entre-
gar a cada grupo uma folha impressa 
com uma das proposições contextualiza-
das (ANEXO 6).

g) Solicitar aos participantes de cada 
grupo que analisem a proposição que
receberam, respondendo a(s) questão(ões) 
contida(s), e que registrem as respostas 
em uma folha de papel. Informar que, ao fi -
nal de 20 minutos, cada grupo apresentará
suas impressões sobre as questões
propostas. Durante as apresentações, 
os demais deverão fazer observações e
apontamentos, de forma a complementar as 

respostas do grupo, ou, então, contestá-las.

Aproximação com a prática e com os 
documentos da escola

  Os trabalhos realizados até agora 
se preocuparam em evidenciar a diferença 
entre perceber/conhecer e reconhecer/
respeitar a diversidade de sujeitos que 
constituem a escola. Assim, a proposta 
desse terceiro momento é estabelecer 
aproximações da temática com a prática
pedagógica com seus documentos de 
referência, quer na ação docente, quer 
pela atuação de outros componentes da 
comunidade escolar (agentes educacio-
nais,equipe diretiva e pedagógica, etc.).
  Para tanto, são propostas ativi-
dades que envolvem questões para 
debate a partir do texto “Sujeitos da
escola”  (ANEXO 5) e do trecho do fi lme 

“Escritores da liberdade”. Posteriormen-
te, são propostas questões relacionadas 
ao PPP e ao plano de ação da escola.

Atividade 1
Relacionar os subsídios teóricos com a prática

a) Concluídas as apresentações, ainda 
no grande grupo, o orientador deverá 
expor a proposição abaixo acompanha-
da das questões para discussão coleti-
va. As respostas devem ser registradas 
em qualquer meio disponível (quadro 
de giz, lousa digital, folha, etc.). Depois 
disso deverá ser feita a sistematização 
utilizando palavras-chave.

  Considerando as leituras e as re-
fl exões que fi zemos sobre o vídeo do 
professor Arroyo e o texto “Sujeitos da 
escola” (ANEXO 5), e retomando o tre-
cho do fi lme “Escritores da liberdade”, 
pergunta-se:

04.02.14
TERÇA-FEIRA 3º MOMENTO
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1.  Ao retomar as impressões surgi-
das na refl exão sobre o fi lme, no que 
se refere à postura da professora 
diante dos fatos ocorridos na sala de 
aula, podemos afi rmar que ela consi-
derava os diversos sujeitos em seu 
planejamento, na perspectiva coloca-
da por Arroyo?

Comentário à questão:
Permitir que os participantes expressem 
suas análises. Eles podem apontar que 
a professora conhecia “os outros”, os
diversos, porém não os considerava em 
seu planejamento. Um dos estudantes, no
trecho do fi lme, diz que a professora não 
tem consciência do que diz e de quem são 
eles (os estudantes). Neste caso, ela parece 
ter a impressão de que eles são diferentes, 
sem, porém, reconhecê-los como sujeitos.

2. E na nossa prática docente, 
qual costuma ser a nossa postura:
somente percebemos ou percebe-
mos e consideramos os sujeitos?

Comentário à questão:
Neste momento, é de suma importância
frisar com os participantes que a
consideração dos membros escolares está
relacionada à consideração deles enquanto 
sujeitos, tal como a concepção de sujeitos 
de direitos e sujeitos de ação apresentada 
no texto “Sujeitos da escola”  (ANEXO 5).

3. Será que percebemos todos os 
grupos presentes na escola, ou nos 
limitamos a nos fi xarmos nos grupos 
de maior visibilidade?

Comentário à questão:
É importante ressaltar a necessidade de 
considerar o todo da escola, na condição 
de sujeitos, não privilegiando apenas um 
grupo como foco ou objeto de discussão.

4.   Ampliando nossa refl exão para 
além da relação entre os sujeitos pro-
fessor e estudante, e visualizando to-
dos os sujeitos da escola, qual deve ser 

nossa postura para considerar e res-
peitar os diversos sujeitos, cada qual 
com suas distintas especifi cidades?

Comentário à questão:
É importante considerar que é na 
riqueza de ações coletivas que estão
sendo construídos outros conhecimentos,
outras formas de pensar os outros e o 
nós. É diante dessa rica diversidade de 
saberes e de práticas, de sentidos e de 
intenções transformadoras e, sobretudo,
de sujeitos coletivos em movimento 
reinventando outras pedagogias, a tradução 
intercultural-pedagógica poderá ajudar 
a construir a inteligibilidade recíproca, a 
busca de convergências e de superações.

Observação:

Este material será utilizado no próximo mo-
mento, em que se farão aproximações da 
discussão com os documentos de referência 
da escola.
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Atividade 2
Relacionar os subsídios teóricos com o PPP e o plano de ação da escola

a) Para realizar as atividades a seguir, o orientador deverá manter os grupos
e/ou utilizar outra conformação (agrupar por área, disciplina, modalidades, etc.).

 b) Solicitar que cada um dos grupos discuta quais os sujeitos, em sua
diversidade, constituem a realidade da sua escola. Após a discussão,
pedir para que cada grupo leia para o coletivo os seus registros, enquan-
to o orientador anota em um meio qualquer disponível (quadro de giz,
lousa digital, folha, etc.) os pontos principais, através de palavras-chave.

c) Para fi nalizar os trabalhos deste dia, apresentar a afi rmativa abaixo e, na
sequência, a questão norteadora: 

   Considerando a afi rmativa
anterior e tendo como referência 
as informações presentes no PPP e 
no plano de ação 2013, discutidas e 
atualizadas no dia anterior, e os de-
bates realizados até o momento,
o que cada ator escolar, individual
e coletivamente, deve considerar
na sua ação cotidiana para que os 
sujeitos diversos tenham iguais
condições de aprendizagem?

  Debata as considerações que os 
colegas do grupo formularem, utilizando 
como argumento central na sua análise a 
consideração destacada anteriormente.

Observação:

  Pertencer a distintos grupos sociais, culturais, políticos, religiosos, dentre 
outros, signifi ca que para entender o mundo esses sujeitos utilizam referên-
cias próprias de cada grupo a que pertencem. Por isso, a compreensão do 
mundo, em seus diferentes aspectos, pode ocorrer de maneira mais distante 
ou menos distante da visão de mundo e dos conhecimentos que a escola tem 
o papel de ensinar. Entender isso implica compreender que os sujeitos em 
suas particularidades possuem diferentes formas de aprender. Entretanto, o 
currículo da escola é defi nido para todo o seu coletivo de forma articulada ao 
projeto político-pedagógico.

Para desenvolver essa atividade, ao longo 
do tempo de 30min, os participantes podem 
utilizar os textos produzidos pelos diversos 
departamentos da Seed (Anexos 7 a 16),
assim como outras referências que conheçam.
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d) Para concluir as atividades em grupo 
de cada sala, o orientador deve solicitar 
aos participantes a elaboração de uma 
síntese sobre as questões que foram 
discutidas, os avanços e os limites do 
tema proposto para o dia e as conclu-
sões a que chegaram sobre o que foi 
debatido.

e) Ao fi nal dos 30min, cada grupo deverá 
apresentar os resultados dos debates. 
Os outros grupos devem procurar iden-
tifi car os possíveis equívocos, se exis-
tirem, das propostas formuladas pelos 
apresentadores. Essa atividade busca 
aprimorar as proposições apresentadas, 
ao mesmo tempo em que proporciona o 
debate sobre as diferentes visões acer-
ca da realidade cotidiana.

Encerramento das atividades do dia.

  Às 17 horas, reunir o coletivo 
da escola para assistir ao vídeo (ao 
vivo) de encerramento do dia, com a
Prof. Ivanilde Maria Tibola, diretora 
da Diretoria de Educação Básica,
que apresentará uma síntese dos 
trabalhos realizados e anunciará
as atividades do próximo dia.

Observação:

Considerando a eventual impossibilidade de 
se assistir ao vídeo ao vivo, sugere-se fazer 
o download do vídeo para que os participan-
tes da semana pedagógica possam assistir 
na manhã seguinte. O vídeo estará disponí-
vel para download, após a exibição ao vivo.

REFERÊNCIA FILMOGRÁFICA

ESCRITORES da liberdade. Direção de Rich-
ard LaGravanese. E.U.A., 2007. 1 fi lme (123 
min), sonoro, color.

O acesso a esse vídeo estará disponível na 
página da semana pedagógica:

http://goo.gl/dgMaEz

04.02.14
TERÇA-FEIRA 4º MOMENTO
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Orientação das atividades
 
  No dia de hoje, estudaremos o uni-
verso escolar em sua diversidade de 
sujeitos e sua relação com o currícu-
lo escolar. Nesse sentido, a proposta 
de atividades será estabelecer a re-
lação evidenciada entre a diversida-
de existente no ambiente escolar e o 
currículo na ação pedagógica das di-
ferentes áreas do conhecimento. Para 
isso, a dinâmica será problematizar a 
temática que diz respeito aos sujeitos 
e sua relação com o currículo escolar, 
utilizando recursos audiovisuais e tex-
tos de apoio, como descrito a seguir. 

Providências iniciais:

•  O administrador local (Adm. lo-
cal) deverá providenciar um 
ambiente para que sejam pro-
jetados os vídeos e trechos 
de fi lme, bem como o vídeo 

ao vivo da Seed para o fecha-
mento das atividades do dia.

•      Providenciar as cópias dos textos
  e materiais para a discussão.

•     Providenciar a gravação dos
     vídeos em pen-drive.              

  Na semana pedagógica de 2014, 
os participantes poderão apresentar
sugestões e/ou dúvidas. Isso pode ser 
feito por meio do Atendimento on-line do 
Portal Dia a Dia Educação.
  Para apresentar sugestões e/ou 
dúvidas, acesse o endereço:

  Os participantes também poderão 
comentar as discussões do dia, e sociali-
zar experiências e produções desenvol-
vidas, por meio do “mural virtual” com a 
temática “Os sujeitos e sua relação com 
o currículo escolar”, acesse o endereço:

Orientação de acesso aos vídeos

  Durante esta semana, se o servidor 
do Paraná Digital de sua escola tiver espa-
ço sufi ciente, os vídeos estarão disponíveis 
no diretório público “Semana Pedagógica 
2014”. Neste caso, os responsáveis pela 
escola não precisam efetuar o download, 
bastando fazer a gravação em pen-drive. 
Caso haja algum problema técnico será ne-
cessário efetuar o download dos arquivos 
no endereço a seguir: 

Portal Dia a Dia Educação:
http://goo.gl/lIZj96

Mural virtual
http://goo.gl/AC936S

Atendimento on-line
http://goo.gl/BX26K2

3º DIA05.02.14
QUARTA-FEIRA
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Problematização e debate

  A proposta desse primeiro momen-
to é a de problematizar a relação do cur-
rículo escolar com a diversidade de su-
jeitos que compõem a escola. Isso será 
realizado por meio de trechos de fi lme e 
um debate sobre esse tema com todos 
os participantes da semana pedagógica.

Orientações para organização desse 
momento

a) O trabalho será iniciado expondo 
aos participantes a questão problema-
tizadora. Esta só será respondida após 
o grupo assistir aos trechos de fi lmes, 
contudo, a apresentação antecipada da 
pergunta tem o objetivo de direcionar o 
olhar dos participantes para o processo 
de ensino e sua relação com os conteú-

05.02.14
QUARTA-FEIRA 1º MOMENTO dos e o currículo escolar, evidenciados 

nos trechos dos fi lmes.
  
  Questão problematizadora:

b) Para auxiliar o debate derivado des-
sa questão, o organizador deverá infor-
mar que serão exibidos três trechos de 
fi lmes que se articularão entre si nas 
discussões e questões que serão pro-
postas.

c) O primeiro trecho a ser apresentado 
é do fi lme “Pro dia nascer feliz”. É im-
portante, antes da exibição, apresentar 
as seguintes informações referente ao 
trecho do fi lme:

 
  
O fi lme “Pro dia nascer feliz”, dirigi-

do por João Jardim, em 2007, tem 88min 
de duração. É um documentário sobre edu-
cação, mas não um fi lme da maneira como
estamos acostumados a ver. O diretor da pe-
lícula opta por esquadrinhar a subjetividade 
de professores e estudantes, passeia com a
câmera por corredores, banheiros, conselhos 
de classe, etc., de seis escolas brasileiras, 
mostrando ao telespectador a dura realida-
de do cotidiano escolar, fazendo um paralelo

entre escolas públicas 
e particulares.

 Por que repensar o currículo pode 
contribuir para o sucesso da

minha prática docente?

Sobre o fi lme:
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d) Exibir inicialmente o trecho do fi lme 
“Pro dia nascer feliz”, disponível na pá-
gina da semana pedagógica:

e) Após a exibição na íntegra do trecho 
do fi lme, apresentar as seguintes ques-
tões a fi m de nortear o debate:

Observação:

Registrar as opiniões manifestadas no qua-
dro de giz, na lousa digital, no computador 
com projetor multimídia, ou qualquer outro 
meio disponível.

 Seguem as questões inseridas no trecho 
do fi lme

1. Qual é a sua opinião sobre essa 
aula, considerando a relação profes-

retratada: o da professora, que discursa 
para si, e o dos educandos, os quais não 
estabelecem qualquer sintonia com a fala 
da professora. Para esse formato de aula, 
não importa quem são os educandos e os 
conhecimentos que eles têm sobre o tema, 
como também não importam as respostas 
dos educandos às eventuais questões 
que sejam apresentadas, e nem  tampou-
co o contexto sócio-histórico no qual os 
educandos estão inseridos, pois não são 
estabelecidas relações entre diferentes
momentos da história do Brasil. 
 

Observação:

O coordenador das atividades deve levar em 
conta que no grupo pode haver profi ssionais 
de outras áreas, como os agentes educacio-
nais, cujas observações devem ser conside-
radas, pois possibilitam leituras distintas da 
mesma problemática.

f) Na sequência, apresentar as seguin-
tes informações sobre o fi lme “Sarafi na! 
O som da liberdade” e prosseguir com a 

Acesse:
 http://goo.gl/lIZj96

sor-aluno, a metodologia empregada 
pela professora e o tratamento dos 
conteúdos curriculares?

2. A professora considera os
educandos em sua diversidade
ou ela os discrimina? Em que
momento do vídeo é possível 
perceber uma atitude ou outra?

3. Como a professora trata os co-
nhecimentos prévios dos estudantes
e/ou as respostas que eles apresen-
tam às questões formuladas por ela?

4. Como você organizaria uma aula 
da sua disciplina no contexto da sala 
de aula demostrada no vídeo?

Comentário às questões:
É possível perceber no trecho do fi lme 
um descompasso entre o discurso mono-
lógico da professora, a conversa dos edu-
candos e os interesses desses pelo con-
teúdo que se pretende ensinar. Pode-se 
dizer que há dois universos na situação 
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exibição do trecho do fi lme, disponível 
na página da semana pedagógica:

Observação:

É importante, antes da exibição desse se-
gundo trecho de fi lme, alertar aos participan-
tes que as discussões ocorrerão em torno 
das ações da professora e da forma como 
ela relaciona o conteúdo curricular com os 
conhecimentos prévios dos estudantes.

   O fi lme “Sarafi na! O som da liberda-
de”, cujo título original é “Sarafi na!”, é um dra-
ma dirigido por Darrel James Roudt e lançado 
em 1992. Com duração de 96min, seu roteiro
é baseado num musical homônimo.
  A trama se passa em uma escola
do bairro de Soweto, Joanesburgo,
África do Sul, no contexto do apartheid. 

Nessa escola, uma professora de história
contesta o currículo aprovado pelo regime
e ensina aos educandos uma outra
visão sobre a dominação branca/europeia
na África do Sul. O fi lme é narrado por
Sarafi na, uma adolescente negra, que re-
lata a história sob a forma de uma car-
ta dirigida a Nelson Mandela e que, como 
tantos outros adolescentes, sente-se
revoltada diante das injustiças
do sistema.

g) Após a exibição do trecho do fi lme, 
apresentar as questões seguintes a fi m 
de nortear o debate.

Observação:

Registrar as opiniões manifestadas no qua-
dro de giz, na lousa digital, no computador 
com projetor multimídia, ou qualquer outro 
meio disponível.

1. Você considera que a professora 
oferece aos estudantes a formação 
necessária para a atuação com vistas 
à transformação da realidade social, 
econômica e política de seu tempo? 
Como essa formação se articula, no 
trecho do fi lme, com o currículo?

Comentário à questão:
A professora se apropria de elementos do 
currículo ofi cial – “chegada dos europeus 
na África do Sul” – e propõe uma aborda-
gem reelaborada a partir da realidade de 
educandos. Dessa forma, o que a profes-
sora faz é incorporar e atualizar os con-

Acesse:
http://goo.gl/lIZj96

Sobre o fi lme:
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teúdos em decorrência das relações de 
dominação que ali se estabelecem, pen-
sando e praticando o currículo a partir dos 
sujeitos presentes em sua sala de aula.

h) Ao fi nal das discussões, apresentar a 
questão que segue, com a qual se pre-
tende estabelecer relações entre as di-
versas práticas analisadas.

2. Quais as principais diferenças na 
ação pedagógica das professoras, 
nos trechos que assistimos, no que 
se refere ao trabalho com o conteúdo 
e à consideração dos sujeitos?

Comentário à questão:
Nesses dois trechos, podemos perceber 
abordagens bem distintas na posição das 
duas professoras. No fi lme “Pro dia nascer
feliz”, a professora trata da “república do 
café com leite”, um período da história 
do Brasil. Ao questionar a turma sobre o 
assunto, um dos estudantes comenta que 
se lembra apenas do período presiden-
cial de 1990-1992, e esse comentário é 
ignorado pela professora. No entanto, ela 

poderia estabelecer relações entre o co-
mentário do estudante com o assunto por 
ela abordado.
No fi lme “Sarafi na”, a professora está 
tratando de um assunto sobre o qual os 
estudantes já têm algum conhecimento. 
Porém, ela subverte a ordem do pensa-
mento tradicional, levando os educandos 
à refl exão. Devido ao contexto histórico 
no qual estão inseridos – o apartheid – a 
professora utiliza algo que os estudantes 
vivenciam – a opressão do branco sobre o 
negro – e questiona as ideias preestabe-
lecidas dos estudantes sobre história.

i) Concluídas as discussões referentes 
ao vídeo anterior, apresentar as infor-
mações sobre o fi lme “Augusto Boal e 
o Teatro do Oprimido” e exibir o trecho 
disponível na página da semana peda-
gógica:

  O fi lme “Augusto Boal e o Te-
atro do Oprimido” é um documentário
brasileiro dirigido por Zelito Viana, lançado
em 2011. Com 62min de duração, o
fi lme narra a trajetória do teatrólogo
Augusto Boal desde o Teatro de Arena 
de São Paulo até a época da produção.
Em paralelo, mostra a evolução do
chamado Teatro do Oprimido, presen-
te em 72 países desde os anos 70, cuja 
fi losofi a é romper a barreira entre ator 
e público, propondo uma ação política
libertadora. Boal (1931-2009) acreditava
que as artes cênicas funcionam como 
meio de transformação subjetiva do 
ser humano e transformação objetiva
da sociedade, ponto de partida para 
o Teatro do Oprimido, em que o
espectador adquire voz, movimento, som 
e cor, e pode exprimir desejos e ideias.

j) Após a exibição, lançar os seguintes 
questionamentos:

Acesse o vídeo através do endereço:

http://goo.gl/lIZj96

Sobre o fi lme:
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Subsídios teóricos

  A proposta deste segundo momen-
to é de aprofundamento teórico sobre o 
tema. Esse aprofundamento será reali-
zado a partir da leitura e debate dos tex-
tos “Currículo: um grande desafi o para o 
professor.” (ANEXO 17) e “Indagações 
sobre o Currículo: diversidade e currícu-
lo” (ANEXO 18), relacionando-os às ati-
vidades realizadas no dia de ontem.

Orientações para organização desse 
momento

a) Dividir o grupo em grupos menores. 
Distribuir para cada um do subgrupos 
uma cópia dos seguintes textos previa-
mente impressos.

1. A partir de “Augusto Boal e o Te-
atro do Oprimido” e dos outros tre-
chos analisados anteriormente, que 
relações precisam ser estabelecidas, 
levando em conta o papel social que 
a seleção de conteúdos tem, entre o 
currículo escolar e o planejamento 
docente?

Comentário à questão:
Repensar o currículo implica no
reconhecimento de que o conhecimento 
que identifi ca uma ciência e uma disciplina 
escolar é histórico, não é estanque, nem 
está cristalizado. (...) Conteúdos que em
determinado período histórico foram
considerados importantes, podem, em outro 
período, serem excluídos do campo de es-
tudos da disciplina. (PARANÁ, 2008, p. 28.)

2. Qual a importância em se ouvir os 
educandos e a comunidade na cons-
trução do currículo e do planejamen-
to?

Comentário à questão:
No trecho de “Augusto Boal e o Teatro do 
Oprimido”, o fato de a professora esta-
belecer uma relação de semelhança entre 
a escola e uma prisão espelha, em certa 
medida, o modelo de ensino e o contex-
to social em que a escola está inserida, 
algo que também pode ser evidenciado 
nas relações entre os sujeitos da escola, 
como professores e estudantes, quando 
professores assumem uma postura antidi-
alógica, em que as ideias e respostas dos 
estudantes não são de fato consideradas 
– mesmo nos momentos de avaliação, nos 
quais os estudantes apenas reproduzem a 
fala docente. Portanto, repensar o currícu-
lo implica tanto em rever os conteúdos e 
o seu uso como as metodologias que via-
bilizam o desenvolvimento de um modelo 
mais democrático de ensino que atenda 
igualmente aos sujeitos – os sujeitos de 
direito –, seja qual for sua condição social 
e econômica, seu pertencimento étnico 
e cultural e suas possíveis necessidades 
especiais para aprendizagem.

05.02.14
QUARTA-FEIRA 2º MOMENTO
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  SAVIANI, Nereide. Currículo: um 
grande desafi o para o professor. (ANE-
XO 17)

  Nereide Saviani possui graduação em 
Pedagogia (1972) pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), mestrado em 
Educação (Supervisão e Currículo) pela PUC
-SP (1981) e doutorado em História e Filosofi a 
da Educação pela PUC-SP, (1993). De 1994 
a 2001 atuou como docente-pesquisadora no 
Programa de Estudos Pós-Graduados em His-
tória e Filosofi a da Educação (hoje, Educação: 
História, Política, Sociedade) da PUC-SP. E de 
2002 a 2008, no Mestrado Stricto Sensu em 
Educação da Universidade Católica de San-
tos. Tem experiência na área de Educação, 
com atuação no ensino básico (como docente, 
supervisora pedagógica, integrante de equipes 
de elaboração curricular e consultora de redes 
de ensino público). Seus estudos, pesquisas 
e publicações enfatizam Teoria Geral de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Curricular, com 

destaque para os seguintes temas: fundamen-
tos da educação escolar, currículo e organi-
zação do trabalho pedagógico, formação do 
educador, políticas educacionais.  Atualmente 
é Diretora de Formação da Fundação Maurício 
Grabois.

  GOMES, Nilma Lino. Indagações 
sobre o currículo: diversidade e currí-
culo. (ANEXO 18)

  Nilma Lino Gomes possui graduação em 
Pedagogia pela Universidade Federal de Mi-
nas Ferais (UFMG), mestrado em Educação 
pela UFMG, doutorado em Antropologia So-
cial pela USP e Pós-doutorado em Sociologia 
pela Universidade de Coimbra. Integra o corpo 
docente da Pós-graduação em Educação Co-
nhecimento e Inclusão Social - FAE/UFMG e 
do Mestrado Interdisciplinar em Sociobiodiver-
sidade e Tecnologias Sustentáveis (UNILAB). 
Foi Coordenadora Geral do Programa de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão Ações Afi rmativas na 

UFMG (2002 a 2013) e, atualmente, integra a 
equipe de pesquisadores desse Programa. É 
membro da Associação Nacional de Pós-gra-
duação e Pesquisa em Educação (ANPED), 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA), 
Associação Brasileira de Pesquisadores Ne-
gros (ABPN) e é integrante da Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação (gestão 2010 a 2014). Atualmente, 
é reitora Pró-Tempore da Universidade da In-
tegração Internacional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira UNILAB. Tem interesse nas seguintes 
áreas de investigação: diversidade, cultura e 
educação, relações étnico-raciais e educação, 
formação de professores e diversidade étnico
-racial, políticas educacionais, desigualdades 
sociais e diversidade e movimentos sociais e 
educação, com ênfase especial na atuação do 
movimento negro brasileiro.

Textos complementares
•  Conceitos de currículo constantes 

no texto de Nereide Saviani – equi-
pe do Departamento de Educação 
Básica (ANEXO 20).

Sobre a autora

Sobre a autora
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b) Após a leitura, apresentar a seguinte 
questão para todos os grupos:

1. Como você analisa a possibilidade 
e a necessidade de se repensar o cur-
rículo, em suas distintas dimensões, 
de modo a contemplar as demandas 
advindas da inserção e do reconhe-
cimento dos sujeitos no universo es-
colar, tal como destaca o Prof. Miguel 
Arroyo, debatido na terça-feira?

Observação:

 Na análise, considerar como isso se daria 
em cada área do conhecimento e nas rela-
ções interáreas.

Sugestão: Para complementar as lei-
turas, a equipe pedagógica poderá fa-
zer um resumo prévio dos itens do PPP 
mais relacionados à função social da 
escola e à proposta curricular.

c) Após as leituras e análise da questão, 
cada grupo deverá apresentar a sua 
resposta para os demais participantes. 
Essa produção será retomada poste-
riormente, ao se discutir o vídeo do Prof. 
Gasparin.

Aproximação com a prática 
pedagógica

  Os trabalhos realizados até o mo-
mento se preocuparam em evidenciar 
as relações entre o currículo e a impor-
tância de perceber/conhecer e reconhe-
cer/respeitar a diversidade de sujeitos 
que constituem a escola. Assim, a pro-
posta desse terceiro momento é estabe-
lecer aproximações da temática com a 
prática pedagógica.
  Para tanto, são propostas ativida-
des que envolvem questões para deba-
te a partir do documento “Fragmentos 
sobre a origem do conhecimento” (ANE-
XO 19) e de dois vídeos  com o Prof. 

João Luiz Gasparin contendo refl exões 
sobre o processo de ensino aprendiza-
gem (parte 1 e parte 2).
 
Orientações para organização desse 
momento

a) O trabalho será iniciado expondo aos 
participantes os “Fragmentos sobre a 
origem do conhecimento” (ANEXO 19) 
com as ideias de Descartes, Locke, 
Kant.

b) Após a leitura dos fragmentos, cada 
participante deverá fazer uma refl exão 
sobre sua prática e compartilhar com os 
colegas a partir da seguinte questão:

05.02.14
QUARTA-FEIRA 3º MOMENTO

Qual dos fragmentos melhor repre-
senta a sua prática pedagógica?

A – Concepção empirista – Locke
B – Concepção racionalista – Descartes
C – Concepção criticista – Kant
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c) Dando sequência às atividades, informar que será exibido um vídeo com o Professor João Luiz Gasparin (UEM) e apre-
sentar o currículo resumido:

João Luiz Gasparin
Possui graduação em Filosofi a pela Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul (1966), graduação em Letras Português / 
Inglês pela Faculdade de Filosofi a Ciências e Letras de Paranavaí (1970), 
especialização em Métodos e Técnicas do Ensino pela Universidade 
de Brasília (1974), mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (1976) e doutorado em História e Filo-

sofi a da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(1992). Atualmente é Professor Associado A da Universidade Es-
tadual de Maringá. Tem exper iênc ia  na  á rea  de  Educação , 
atuando principalmente nos seguintes temas: método de ensino,
didática, educação.
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lar, pode promover avanços para que 
a escola cumpra com sua função so-
cial?

f) Após as discussões, exibir a parte 2 
do vídeo do Prof. Gasparin.

g) Tendo exibido o vídeo, dividir os par-
ticipantes em pequenos grupos, para 
analisar a seguinte questão:

3. Como devemos considerar os co-
nhecimentos prévios dos estudantes 
e a diversidade dos sujeitos, suas 
culturas, visões de mundo, pertenci-
mentos e identidades no movimento 
de seleção dos conteúdos e no enca-
minhamento metodológico?

h) Ao fi nal, cada grupo deverá socializar 
a sua resposta.

d) Exibir na íntegra a parte 1 do vídeo 
do Prof. Gasparin, disponível na página 
da semana pedagógica:

1. Retomando a metáfora do imã 
apresentado pelo Prof. Gasparin para 
explicar a contradição presente no 
processo do conhecimento:

•  Refl etir sobre as contradições entre 
o currículo prescrito e a sua ação do-
cente no cotidiano da sala de aula. 

e) Após as colocações dos participan-
tes, fazer a seguinte pergunta:

2. Como a percepção das contradi-
ções presentes na realidade, uma vez 
compartilhadas com o coletivo esco-

Acesse:
http://goo.gl/ZOPdco

Portal Dia a Dia Educação:
http://goo.gl/lIZj96

Encerramento das atividades do dia

  Às 17 horas, reunir o coletivo
da escola para assistir ao vídeo ao 
vivo de encerramento do dia, com
a Chefe do Departamento de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 
Profª. Telma Faltz Valério, que apresenta-
rá uma síntese dos trabalhos realizados 
e anunciará as atividades do próximo dia.

Observação:
Na impossibilidade de assistir ao vivo, suge-
re-se fazer o download do vídeo para que os 
participantes da semana pedagógica possam 
assistir na manhã seguinte. O vídeo estará 
disponível para download, após a exibição 
ao vivo, no endereço: 

05.02.14
QUARTA-FEIRA 4º MOMENTO

O acesso a esse vídeo estará disponível na 
página da semana pedagógica:

http://goo.gl/lIZj96
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REFERÊNCIAS

GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre 
currículo: diversidade e currículo. In.: BE-
AUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra Deni-
se; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do (org.). 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Básica, 2007. Disponível em: 
<portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/
indag4.pdf>.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 
Departamento de Educação Básica. Diretri-
zes Curriculares da Educação Básica. Curi-
tiba: Seed, 2008.

SAVIANI, N. Currículo: um grande desafi o para 
o professor. REVISTA EDUCAÇÃO, n. 16, São 
Paulo, 2003, pp. 35-38. Disponível em: <http://
ead.opet.net.br/conteudo/ead/Moodle_2.0/
graduacao/pedagogia_2013/org_tra_peda/
PDF/LEITURA_2_aula_7.pdf >. Acesso em: 8 
jan. 2014.

REFERÊNCIAS FILMOGRÁFICAS

AUGUSTO BOAL e o Teatro do Oprimido.  Di-
reção de Zelito Vianna. Brasil, 2011. 1 fi lme (62 
min), sonoro, color.

ESCRITORES da liberdade. Direção de Ri-
chard LaGravanese. E.U.A., 2007. 1 fi lme (123 
min), sonoro, color.
PRO DIA nascer feliz. Direção de João Jardim. 
Brasil, 2007. 1 fi lme (88min), sonoro, color.

SARAFINA! O som da liberdade. Direção de 
Darrell James Roodt. E.U.A., 1993. 1 fi lme (98 
min), sonoro, color.
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Orientação das atividades
 
 O foco do trabalho para o dia de 
hoje é estudar e discutir sobre os pas-
sos propostos pelo Prof. Gasparin. Na 
sequência, será realizado um exercício 
de aplicação dessa proposta e a análise 
do seu uso no planejamento e na ação 
pedagógica.

Providências iniciais:

• O administrador local (Adm. local) 
deveráprovidenciar um ambiente 
para que sejam projetados os vídeos 
e trechos de fi lme, bem como o vídeo 
ao vivo da Seed para o fechamento 
das atividades do dia.

• Providenciar a gravação dos vídeos 
em pen-drive.

• Providenciar as cópias dos textos e 
materiais para a discussão.

 Na semana pedagógica de 2014, 
os participantes poderão apresentar su-

gestões e/ou dúvidas. Isso pode ser fei-
to por meio do Atendimento on-line do 
Portal Dia a Dia Educação.

 Os participantes também poderão 
comentar as discussões do dia e so-
cializar as experiências e produções 
desenvolvidas no “mural virtual”.  Para 
o dia de hoje, estarão disponíveis cin-
co “murais virtuais” que versam sobre a 
temática “Articulação entre teoria e prá-
tica”. Quatro murais serão organizados 
por área do conhecimento (linguagens, 
matemática, ciências humanas e ciên-
cias naturais) para que os participantes 
possam postar os exercícios a serem 
desenvolvidos a partir dos passos apre-
sentados pelo Prof. Gasparin. O quinto 
“mural virtual” será disponibilizado para 
que os participantes comentem sobre 
as questões teóricas apresentadas pelo 
Prof. Gasparin.

Para socializar experiências, produções 
desenvolvidas e comentários, acesse os 
links dos murais “Articulação entre teoria e 

prática” nos seguintes endereços: 

Linguagens
http://goo.gl/RoiOxc

Matemática
http://goo.gl/UguSPI

Ciências Humanas
http://goo.gl/R9gI80

 
Ciências Naturais

http://goo.gl/GiBc9I

Questões Teóricas
http://goo.gl/IGmD09

Orientação de acesso aos vídeos

 Durante esta semana, se o servidor 
do Paraná Digital de sua escola tiver espa-
ço sufi ciente, os vídeos estarão disponíveis 

4º DIA06.02.14
QUINTA-FEIRA

Acesse o Atendimento on-line
através do endereço:

http://goo.gl/BX26K2
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no diretório público “Semana Pedagógica 
2014”. Neste caso, os responsáveis pela 
escola não precisam efetuar o download, 
bastando fazer a gravação em pen-drive. 
Caso haja algum problema técnico será ne-
cessário efetuar o download dos arquivos 
no endereço a seguir: 

  Dando continuidade à discussão 
sobre o currículo e o papel social da es-
cola, assistiremos à terceira parte do ví-
deo do Professor Gasparin, em que ele 
apresenta os cinco passos metodoló-
gicos. Na sequência, serão apresen-
tadas problematizações e discussões, 
tendo em vista a realidade de cada ins-

tituição de ensino.
 Iniciar o trabalho com a exibição 
na íntegra da parte 3 do vídeo do Prof. 
Gasparin.
 Cinco passos metodológicos:

1º – Prática social como ponto de partida

2º – Problematização

3º – Instrumentalização

4º – Catarse

5º – Prática social como ponto de chegada

Observação:

 Após a reprodução do vídeo,  dividir 
os participantes em pequenos grupos 
e apresentar a seguinte questão para 
debate:

 Após as discussões, cada grupo de-
verá socializar com todos os participan-
tes as suas considerações a respeito da 
questão anterior.

1º MOMENTO06.02.14
QUINTA-FEIRA

Esses cinco passos, destacados durante o 
vídeo, também estão disponíveis no texto 
“Esquemas e conceitos trabalhados pelo 
Prof. Gasparin” (ANEXO 21).

 Na elaboração do seu plano 
docente e em sua prática diária de 
sala de aula, de que forma é possível 
aplicar esses cinco passos propos-
tos?

Portal Dia a Dia Educação:
http://goo.gl/lIZj96

Importante!

 Esses pressupostos não são 
modelos didáticos, mas orientações 
de cunho teórico. Nesse sentido, 
cada coletivo escolar terá que inter-
pretar a proposta de Gasparin e os 
subsídios de Saviani, levando em 
consideração a sua realidade.
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 Neste momento, considerando a ter-
ceira parte do vídeo do Professor Gaspa-
rin, será discutido o papel do professor 
enquanto articulador do conhecimento. A 
partir dessas discussões, os participan-
tes farão um exercício. 

Atividade 1 – Exercício a partir das ideias 
apresentadas por Gasparin
 
a) Exibir na íntegra a parte 4 do vídeo 
do Prof. Gasparin, disponível na página 
da semana pedagógica, em que o au-
tor apresenta um modelo específi co de 
didática propondo quatro passos, como 
indicado no esquema a seguir, que po-
dem servir como subsídio para que os 
professores compreendam seu papel 
enquanto articuladores do conhecimen-
to, considerando sua importância na se-
leção dos conteúdos e na realização do 
encaminhamento metodológico.

2º MOMENTO06.02.14
QUINTA-FEIRA

b) Formar grupos por área/disciplina e segmentos/setores:

• Professores:
Cada grupo selecionará  um conteúdo que possa ser  desenvolvido  à  luz  da  
metodologia apresentada por Gasparin, consideradas as especifi cidades das 
disciplinas que compõem à área, e que possa contribuir na elaboração dos 
planos de trabalho docente. Além disso, deverá ser realizado o exercício pre-
sente no ANEXO 22.



40

SEMANA
PEDAGÓGICA
2014

"Repensar o Currículo na perspectiva dos Sujeitos da Escola e da Prática Pedagógica"

40

SEMANA
PEDAGÓGICA
2014

"Repensar o Currículo na perspectiva dos Sujeitos da Escola e da Prática Pedagógica"
RO

TE
IR

O 
DE

 T
RA

BA
LH

O 
- 

4º
 D

IA

• Agentes educacionais I e II: 
Reunidos em grupos organizados 
por setor de trabalho (secretaria, 
biblioteca, inspetoria, merenda, 
limpeza, manutenção, tecnologias, 
etc.), cada  funcionário produzirá 
seu plano de trabalho dos agentes 
educacionais I e II (ANEXO 23).

 Para contribuir com esse debate, 
estamos disponibilizando um exercí-
cio elaborado pelo professor Gasparin 
(ANEXO 22), articulado às refl exões 
curriculares apresentadas no texto de 
Nereide Saviani discutidas no dia de 
ontem.
 A seguir, também  estão  disponí-
veis alguns questionamentos  propostos  
por  Sacristán (1998) que expressam 
problemas históricos em relação ao 
currículo e à prática escolar.

Atividade 2 – Refl etir sobre a hora atividade

a) Leitura do texto “Hora atividade concentrada: compromisso de todos”
(ANEXO 24) e refl exão das questões propostas.

• Por que ensinar o que se ensina, deixando de lado muitas outras coisas?

• Quem tem melhor acesso às formas legítimas de conhecimento? Esses 
conhecimentos servem a quais interesses?

• Como se transmite a cultura escolar nas aulas e como deveria se fazer? 
[Já que a forma de ensinar não é neutra quanto ao conteúdo do ensinado].

• Como saber se houve êxito ou não no ensino e quais consequências têm 
sobre o mesmo as formas de avaliação dominantes? Como podem se mu-
dar as práticas escolares relacionadas com esses temas?

SACRISTÁN, J. G. Currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise da prática? In: SA-
CRISTÁN, José Gimeno; PÉREZ GOMES, A. I. Compreender e transformar o ensino. 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 119-148.
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 Considerando o que foi proposto
anteriormente e as sínteses feitas
pelos grupos e/ou coletivos, parte-se 
para a elaboração do planejamento
escolar. Note-se que o currículo adotado
pelo Estado do Paraná é organizado
por disciplinas, porém é importante 
considerar a perspectiva interdisciplinar
e a função social do conhecimento 
escolar.  As instituições podem se
organizar de acordo com suas especifi -
cidades e ofertas.
 Sugere-se que os planejamentos
sejam elaborados disciplinarmente,
levando-se em consideração as áreas
do conhecimento. É importante que 
os planos de trabalho docentes sejam
articulados de acordo com os conteúdos
específi cos, tendo-se em vista as
diferentes perspectivas do processo de 
elaboração e difusão do conhecimento.

3º MOMENTO06.02.14
QUINTA-FEIRA
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Orientação das atividades
 
 O foco do trabalho para o 
dia de hoje é a elaboração da
versão preliminar dos planos de tra-
balho docente (PTDs). Sabe-se 
que, para fi nalizar os PTDs, é pre-
ciso que os professores tenham
alguns dias de convívio com as turmas em 
que atuarão ao longo do ano. Esse tempo,
de duas a três semanas, é necessário 
para o primeiro diagnóstico, que apontará
as peculiaridades dos estudantes,
realizado e considerado pelos professores
e pelas equipes pedagógicas. Por isso, 
sugere-se que cada escola estabeleça 
um calendário para que, antes do fi nal 
do primeiro mês letivo, os PTDs de todos
os/as professores/as sejam apresentados 
à Equipe Pedagógica e, de preferência, 
socializados para todo coletivo docente.
 É importante que cada instituição

de ensino organize o trabalho da
forma que julgar mais produtiva, sendo, 
no entanto, fundamental que as equipes
pedagógicas orientem as atividades 
do dia de modo a garantir que todos os 
planos resultem em ações articuladas, 
tanto entre si (considerando o neces-
sário diálogo interdisciplinar), como em
relação ao contido nos documentos que 
expressam a identidade da escola (o 
projeto político-pedagógico – PPP e a 
proposta pedagógica curricular – PPC).
 Outro ponto que merece destaque é 
que os trabalhos de planejamento sejam,
de fato, orientados para permitir que as 
especifi cidades de cada oferta escolar
sejam contempladas. Dessa forma, as 
diferentes modalidades e etapas de
ensino, bem como as formas de oferta,
organizarão as atividades de modo 
a respeitar as particularidades e
necessidades das diversas demandas.
 Para subsidiar as atividades 
de hoje, além das refl exões já rea-
lizadas ao longo da semana, dispo-
nibilizamos um conjunto amplo de

registros, entre textos orientadores,
informativos e de fundamentação, o 
qual poderá contribuir com o trabalho
de elaboração dos PTDs. Esses registros
se referem às diferentes modalidades
de educação básica, bem como às 
suas respectivas formas de oferta.
 Sugerimos, ainda, que, nesse último 
dia, ao elaborar as linhas gerais dos PTDs, 
a equipe docente planeje as atividades
que serão desenvolvidas durante as
primeiras semanas letivas. Nesse perío-
do inicial, em que o planejamento escolar
será concluído, é 
importante 
que os

5º DIA07.02.14
SEXTA - F E I RA
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diagnósticos sejam elaborados com 
base na proposta  pedagógica apre-
sentada no decorrer  desta semana.

Lista de subsídios

Educação Básica

• Fundamentos Teórico-Práticos do 
Currículo Escolar nas DCEs do

 Paraná (ANEXO 25).

• Esquemas e conceitos trabalhados 
pelo Professor João Luiz Gasparin 
(ANEXO 21).

• Conceitos de currículo constantes 
no texto de Nereide Saviani

 (ANEXO 20).

• Programa Ensino Médio Inovador - 
ProEMI. Orientações gerais para o 
redesenho curricular (ANEXO 26).

• Política de Educação Integral em 
Jornada Ampliada do Estado do 
Paraná. (ANEXO 27).

Educação de Jovens e Adultos

• Indicação de leitura e informe 
do Departamento Educação de 
Jovens e Adultos (ANEXO 28).

Educação para a Diversidade

• Orientações do Departamen-
to da Diversidade para elabo-
ração do PTD (ANEXO 32).

Educação Profi ssional

• Recorte das Diretrizes da Edu-
cação Profi ssional Recomen-
dado para leitura (ANEXO 29).

Educação Especial

• Estudo de caso na área de altas ha-
bilidades/superdotação (ANEXO 30).

• Estudo de caso: aluno com defi -
ciência intelectual (ANEXO 31).

Avaliação da Semana 
Pedagógica

 Ao  témino da Semana Pedagógica, 
realize a avaliação das atividades.
Acesse o link a seguir:

http://goo.gl/lIZj96
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1º DIA - 03.02.2014 / Segunda-feira

manhã ABERTURA DA SEMANA e PLANO DE AÇÃO

1. Informes gerais (equipe diretiva e pedagógica).

2. Vídeos institucionais (Seed).

3. Apresentação do cronograma da semana (equipe pedagógica da escola).

3.1 Orientações quanto ao uso dos fóruns e Atendimento on-line de cada dia da semana.

tarde 4. Retomada das ações de 2013.

4.1 Diagnóstico das ações da escola por meio de indicadores de qualidade.

4.2 Análise dos resultados do Saep da escola, e dos indicadores de qualidade.

4.3 Início da reformulação do plano de ação para 2014.

5. Vídeo ao vivo de encerramento com uma síntese do dia e destaque de atividades do próximo dia  - 
Eziquiel Menta, diretor da DPPE (Diretoria de Políticas Públicas Educacionais).

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DA SEMANA PEDAGÓGICA 1° Semestre – 2014

1
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2º DIA - 04.02.2014 / Terça-feira

manhã OS SUJEITOS DA ESCOLA

1. Orientações sobre o fórum e Atendimento on-line do dia.

2. Exibição do trecho do fi lme “Escritores da liberdade”, intercalado com problematizações e debates.

3. Leitura do texto “Sujeitos da escola”.

4. Exibição do vídeo com a entrevista do Prof. Miguel Arroyo – parte I, intercalado com problematizações 
do vídeo e do texto.

tarde 5. Debates a partir da análise dos vídeos, do texto e das problematizações, buscando aproximação do 
tema com a prática pedagógica, tomando como referência textos complementares sobre as diversidades 
de sujeitos da escola.

6. Vídeo ao vivo de encerramento com uma síntese do dia e destaque de atividades do próximo dia – 
Ivanilde Maria Tibola, diretora do DEB (Diretoria de Educação Básica). 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DA SEMANA PEDAGÓGICA 1° Semestre – 2014
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3º DIA - 05.02.2014 / Quarta-feira

manhã OS SUJEITOS DA ESCOLA E O CURRÍCULO

1. Orientações sobre o mural virtual e Atendimento on-line do dia.

2. Exibição do trecho do fi lme “Pro dia nascer feliz”, seguido por problematizações e debates.

4. Exibição do trecho do fi lme “Sarafi na! O som da liberdade”, seguido por problematizações e debates 
articulados ao primeiro trecho.

5. Exibição do trecho do fi lme “Documentário sobre Augusto Boal”, seguido por problematizações que 
introduzem a continuidade das discussões sobre currículo.

6. Debate – realidade da escola. Retomada do PPP, refl exões sobre o papel do professor e suas 
práticas pedagógicas.

7. Leitura e debate de textos sobre o currículo.

tarde 8. Apresentação da primeira e segunda partes do vídeo com o Prof. João Luiz Gasparin (UEM), contendo 
refl exões sobre o processo ensino-aprendizagem. Debates e sínteses.

9. Vídeo ao vivo de encerramento com uma síntese do dia e destaque de atividades do próximo dia – 
Telma Faltz Valerio, chefe do DEB (Departamento de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio).

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DA SEMANA PEDAGÓGICA 1° Semestre – 2014

3
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4º DIA - 06.02.2014 / Quinta-feira

manhã ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA

1. Orientações sobre o mural virtual e Atendimento on-line do dia.

2. Sequência dos trabalhos da manhã, com a exibição da terceira parte do vídeo com o Prof. Gasparin. 
Problematizações e discussões.

3. Exercício de planejamento, por área/disciplina do conhecimento, a partir dos passos da proposta de 
ação pedagógica encontradas na quarta parte do vídeo do Prof. Gasparin (explicitação dos objetivos, 
investigação dos conhecimentos prévios, problematização, avaliação).

4. Leitura e discussão (a partir de questões propostas) do texto “Hora atividade: compromisso de todos”.

tarde 5. Atividades práticas.

5.1 Professores: a partir dos estudos realizados durante a semana pedagógica, efetuar o planejamento 
por área/disciplinas/especifi cidades/modalidades/etapas.

5.2 Agentes educacionais: organização das atividades específi cas por função.

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DA SEMANA PEDAGÓGICA 1° Semestre – 2014

4
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5º DIA - 07.02.2014 / Sexta-feira

manhã / tarde PLANEJAMENTO ESCOLAR E AS ESPECIFICIDADES E MODALIDADES DA ESCOLA

1. Orientações sobre os fóruns e Atendimento on-line do dia.

2. Elaboração dos planos de trabalho docente que refl itam os aspectos discutidos durante a semana 
pedagógica.

3. Orientações para as escolas com modalidades e demandas específi cas, conforme materiais 
disponibilizados pelos setores da Seed responsáveis pela ação (Educação Profi ssional, Educação 
Especial, Educação de Jovens e Adultos, Diversidade, Ensino Médio Inovador).

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DA SEMANA PEDAGÓGICA 1° Semestre – 2014

5
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ANEXO 2 – FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

Identifi car o grupo de trabalho (segmento): _____________________________________________________________

Texto abaixo transcrito do documento: UNICEF; PNUD; INEP-MEC (Coord.). Indicadores da qualidade na educação. Ação Educativa. São Paulo: Ação 
Educativa, 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_indqua.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2014.

INDICADORES DA QUALIDADE NA 
EDUCAÇÃO
 
 Como todos vivemos num mesmo 
país, num mesmo tempo histórico, é 
provável que compartilhemos muitas 
noções gerais sobre o que é uma escola 
de qualidade. A maioria das pessoas 
certamente concorda com o fato de que 
uma escola boa é aquela em que os 
alunos aprendem coisas essenciais para 
sua vida, como ler e escrever, resolver 
problemas matemáticos, conviver com 
os colegas, respeitar regras, trabalhar 
em grupo. Mas quem pode defi nir bem 
e dar vida às orientações gerais sobre 
qualidade na escola, de acordo com 
os contextos socioculturais locais, é a 
própria comunidade escolar. 

 Não existe um padrão ou uma 
receita única para uma escola 
de qualidade. Qualidade é um 
conceito dinâmico, reconstruído 
constantemente. Cada escola tem 
autonomia para refl etir, propor e agir 
na busca da qualidade da educação.
 A refl exão sobre indicadores 
da qualidade na educação ajuda a 
comunidade escolar na avaliação e 
na melhoria da qualidade da escola. 
E este é nosso objetivo principal. 
Ao identifi car os seus pontos fortes 
e fracos, a escola cria condições de 
intervir para melhorar sua qualidade 
de acordo com seus próprios critérios 
e prioridades. 
 Neste diagnóstico, identifi camos 
quatro elementos fundamentais ao 

processo de ensino e aprendizagem 
– aqui nomeados de dimensões – que 
devem ser considerados pela escola 
na refl exão sobre sua qualidade:

• Dimensão 1 - Gestão escolar 
democrática

• Dimensão 2 - Prática pedagógica
• Dimensão 3 - Avaliação
• Dimensão  4  -  Acesso, permanência 

e sucesso na escola

 Para avaliar essas dimensões, 
foram criados alguns sinalizadores de 
qualidade de importantes aspectos 
da realidade escolar: os indicadores.
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LEGENDA: 
 

As atitudes ou situações estão consolidadas na escola. 
Um bom caminho no constante processo de melhoria da 
qualidade.

As atitudes, práticas ou situações ocorrem, mas não podem 
ser consideradas recorrentes ou consolidadas. Elas merecem 
cuidado e atenção.

As atitudes, situações ou práticas são inexistentes ou 
quase inexistentes. Nesses casos, a intervenção precisa ser 
imediata.

O que são indicadores?
 Indicadores são sinais que 
revelam aspectos de determinada 
realidade e que podem qualifi car 
algo. Por exemplo, para saber se uma 
pessoa está doente, usamos vários 
indicadores: febre, dor, desânimo. 
Para saber se a economia do país vai 
bem, utilizamos como indicadores a 
infl ação e a taxa de juros. A variação 
dos indicadores nos possibilita 
constatar mudanças (a febre que 
baixou signifi ca que a pessoa está 
melhor; a infl ação mais baixa no 
último ano indica que a economia está 
melhorando). Aqui, os indicadores 
apresentam a qualidade da escola 
em relação a importantes elementos 
de sua realidade: as dimensões.

Instrumento de análise adaptado do documento: 

UNICEF; PNUD; INEP-MEC (Coord.). Indicadores 
da qualidade na educação. Ação Educativa. São 
Paulo: Ação Educativa, 2004. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_
indqua.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2014.

Orientações para a análise
 Cada grupo representando os 
vários segmentos da comunidade 
escolar deve eleger um coordenador. 
Este coordenador cuidará para que 
todas as perguntas sejam respondidas, 
buscando chegar a consensos sobre 
a situação da escola em relação aos 
indicadores.
 As perguntas referem-se a 
práticas, atitudes ou situações que 
qualifi cam o indicador. Cada pergunta 
será discutida pelo grupo e receberá 
uma cor: verde, amarela ou vermelha. 
 Caso o grupo avalie que essas 
práticas, atitudes ou situações estão 
consolidadas na escola, deverá 
atribuir-lhes cor verde. Um bom 
caminho no constante processo de 
melhoria da qualidade.
 Se na escola essas atitudes, 
práticas ou situações ocorrem, mas 
não podem ser consideradas 
recorrentes ou consolidadas, o 
grupo lhes atribuirá cor amarela. 
Elas merecem cuidado e atenção.
 Caso o grupo avalie que na escola 

essas atitudes, situações ou práticas são 

inexistentes ou quase inexistentes, 
irá atribuir-lhes cor vermelha. Nesses 
casos, a intervenção precisa ser 
imediata.
 As cores atribuídas às perguntas 

ajudarão o grupo a ponderar e decidir 
sobre qual das três cores refl ete com 
mais precisão a situação da escola 
em relação a cada indicador. Não 
se trata de gerar uma média das 
respostas para se chegar às cores 
dos indicadores. Diante do que foi 
atribuído para as perguntas, o grupo 
avalia qual cor que melhor qualifi ca o 
indicador.
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  Algumas características da gestão escolar democrática são: o compartilhamento de decisões e informações, a 
preocupação com a qualidade da educação e com a relação custo-benefício, a transparência, fatores que são operacionalizados 
por instâncias colegiadas, tais como os conselhos escolares. Como mecanismos de participação da comunidade na escola, 
eles já estão presentes em muitas escolas do país. A função dos conselhos é orientar, opinar e decidir sobre tudo o que 
tem a ver com a qualidade da escola (como participar da construção do projeto político-pedagógico e dos planejamentos 
anuais, avaliar os resultados da administração e ajudar na busca de meios para solucionar os problemas administrativos e 
pedagógicos, decidir sobre os investimentos prioritários).
  Mas não é só nos conselhos que a comunidade participa da escola. 
  Reuniões pedagógicas, festas, exposições e apresentações dos alunos são momentos em que familiares, representantes 
de serviços públicos da região e associações locais devem estar presentes. Como a democracia também se aprende na 
escola, a participação deve se estender a todos os alunos, até mesmo as crianças pequenas. Como cidadãos, eles têm 
direito de opinar sobre o que é melhor para eles e se organizar em colegiados próprios, como os grêmios.
  Discutir propostas e implementar ações conjuntas por meio de parcerias proporciona grandes resultados para melhorar 
a qualidade da escola no país. Procurar postos de saúde, centros culturais, bibliotecas, organizações não governamentais e 
universidades para que venham trabalhar junto com a escola é um jeito de envolver mais pessoas no propósito de oferecer 
uma boa formação aos alunos.
  Os governos federal, estaduais ou municipais podem apoiar a melhoria da qualidade da escola.
  Muitas organizações não governamentais desenvolvem programas que benefi ciam escolas públicas.
  Uma boa gestão escolar precisa estar atenta para essas oportunidades, conhecê-las, ir atrás, participar e trazê-las 
para a escola.
  Por fi m, é importante saber que, numa gestão democrática, é preciso lidar com confl itos e opiniões diferentes. 
  O confl ito faz parte da vida. Mas precisamos sempre dialogar com os que pensam diferente de nós e, juntos, chegarmos 
a um consenso.

DIMENSÃO 1 – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
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1.1 INDICADOR: INFORMAÇÃO DEMOCRATIZADA 

1.1.1 A direção consegue informar a comunidade escolar sobre os principais acontecimentos da escola e as informações 
circulam de maneira rápida e precisa entre pais, professores, demais profi ssionais da escola, alunos e outros membros 
da comunidade escolar?

1.2 INDICADOR: CONSELHOS ESCOLARES ATUANTES

1.2.1 O conselho escolar é formado por representantes de toda a comunidade escolar (inclusive alunos) e sua composição 
é paritária, ou seja, possui o mesmo número de pessoas entre funcionários (incluindo professores) e não funcionários?

1.2.2 O conselho escolar tem normas de funcionamento defi nidas e conhecidas por todos (estatuto do conselho escolar)?

1.2.3 O conselho escolar tem à sua disposição informações sobre a escola em quantidade e qualidade sufi cientes para 
que possa tomar as decisões necessárias?

1.2.4 O conselho escolar participa das defi nições orçamentárias da escola?

1.3 INDICADOR: PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE ESTUDANTES, PAIS, MÃES OU RESPONSÁVEIS LEGAIS E 
COMUNIDADE EM GERAL

1.3.1 Há grêmios estudantis ou outros grupos juvenis participando da tomada de decisões na escola e ajudando os 
alunos a se organizarem?
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1.3.2 Existe abertura para debates onde todos (alunos, diretores, professores, funcionários, pais, mães, responsáveis legais e 
outras pessoas da comunidade) possam discutir e negociar encaminhamentos relativos ao andamento da escola?

1.3.3 A direção presta contas à comunidade escolar, apresentando regularmente o orçamento da escola e seus gastos?

1.3.4 A comunidade escolar conhece e discute as difi culdades de gestão e de fi nanciamento da escola?

1.3.5 Os pais participam efetivamente das instâncias colegiadas da escola (associação de pais, mestres e funcionários - 
APMF, conselho escolar, conselho de classe)?

1.3.6 Os pais, mães ou responsáveis legais comparecem e participam ativamente das reuniões sobre a vida escolar dos alu-
nos?

1.3.7 A escola se mantém aberta aos fi nais de semana para que a comunidade possa usufruir dos espaços (salas, pátio, qua-
dras de esporte, biblioteca, etc.)?

1.3.8 A escola elaborou o seu projeto político-pedagógico com a participação da comunidade escolar?

1.3.9 Quando são realizadas atividades de confraternização com a comunidade (festas, gincanas, bailes, formaturas e via-
gens), garante-se a presença de todos, mesmo daqueles pais e alunos completamente desprovidos de recursos fi nanceiros?

1.4 INDICADOR: PARCERIAS LOCAIS E RELACIONAMENTO DA ESCOLA COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.4.1 A escola encaminha alunos para o serviço de saúde, conselho tutelar ou outros serviços públicos quando necessário?
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1.4.2 A escola desenvolve atividades em parceria com os demais serviços públicos (como campanha contra a dengue, 
educação para a saúde bucal, campanha de matrícula, pesquisa sobre o acervo do museu)?

1.4.3 A escola tem parcerias com outras instituições (universidades, organizações da sociedade civil, empresas, 
fundações, associações, etc.) para o fi nanciamento de projetos ou para o desenvolvimento de ações conjuntas, como 
elaboração do projeto político-pedagógico, formação de professores, atividades pedagógicas, comemorações?

1.5 INDICADOR: TRATAMENTO AOS CONFLITOS QUE OCORREM NO DIA A DIA DA ESCOLA

1.5.1 O diretor, equipe pedagógica juntamente com professores, alunos e demais membros da comunidade escolar, 
procuram resolver os confl itos que surgem entre as pessoas no ambiente escolar (brigas, discussões, etc.), com base 
no diálogo e na negociação?

1.5.2 Os professores desenvolvem atividades que levam os alunos a aprenderem a dialogar e a negociar?

1.6 INDICADOR: PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS 

1.6.1 A escola recebe repasses fi nanceiros do governo estadual por meio do fundo rotativo?

1.6.2 A escola recebe repasses fi nanceiros do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE (PDDE, 
Mais Educação, Ensino Médio Inovador, Atleta na Escola, Escolas Sustentáveis, Escola Acessível, entre outros)?

1.6.3 A utilização dos recursos é discutida democraticamente e tem se dirigido aos problemas prioritários?
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DIMENSÃO 2 – PRÁTICA PEDAGÓGICA
 
  Por meio de uma ação planejada e refl etida do professor no dia a dia da sala de aula, a escola realiza seu maior 
objetivo: fazer com que os alunos aprendam e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e com autonomia.
  Para atingir esse objetivo, é preciso focar a prática pedagógica no desenvolvimento dos alunos, o que signifi ca 
observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, demonstrar interesse por eles, conhecer suas 
difi culdades e incentivar suas potencialidades.
  Crianças, adolescentes, jovens e adultos vivem num mundo cheio de informação, o que reforça a necessidade do 
plano de trabalho docente (PTD) com base em um conhecimento sobre o que eles já sabem e o que precisam saber.

2.1 INDICADOR: PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR (PPC) DEFINIDA E CONHECIDA POR TODOS

2.1.1 A escola possui uma proposta pedagógica curricular (PPC) escrita (em forma de documento)?

2.1.2 Os professores participaram ativamente da elaboração da proposta pedagógica curricular (PPC) da escola?

2.1.3 A proposta pedagógica curricular (PPC) é atualizada periodicamente?

2.1.4 A proposta pedagógica curricular (PPC) está disponível para toda a comunidade escolar?

2.2 INDICADOR: PLANEJAMENTO

2.2.1 Os professores planejam regularmente seus planos de trabalho docente?
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2.2.2 Os professores utilizam a hora atividade na escola para o planejamento das aulas?

2.2.3 Os professores procuram saber o que os alunos aprenderam no ano anterior para preparar o planejamento do ano 
letivo?

2.2.4 Os professores ouvem e consideram opiniões e sugestões dos alunos para planejar suas aulas?

2.2.5 O cumprimento do planejamento dos professores é acompanhado pela direção e equipe pedagógica da escola?

2.3 INDICADOR: CONTEXTUALIZAÇÃO

2.3.1 A comunidade escolar desenvolve atividades de estudo na busca de soluções para problemas identifi cados no 
entorno da escola?

2.3.2 A escola promove visitas no bairro e na cidade para que os alunos conheçam e aprendam a usar os equipamentos 
públicos da região (postos de saúde, hospitais, parques, praças, monumentos, museus, bibliotecas, centros culturais, 
conselho tutelar, vara da infância, etc.)?

2.4 INDICADOR: VARIEDADES DAS ESTRATÉGIAS E DOS RECURSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

2.4.1 São usados diferentes recursos pedagógicos (internet, jornais, revistas, livros diversos, obras de arte, fi lmes) em 
sala de aula?

2.4.2 Todos os alunos podem mostrar suas aprendizagens e seus trabalhos de formas variadas (oralmente, por escrito, 
utilizando de teatro, pintura, brincadeiras, etc.)?
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2.4.3 As salas de aula são organizadas de acordo com o tipo de atividade realizada?

2.5 INDICADOR: INCENTIVO À AUTONOMIA E AO TRABALHO COLETIVO

2.5.1 Os professores explicam de forma clara e simples os objetivos das matérias que estão sendo estudadas em sala 
de aula?

2.5.2 As aulas são organizadas de maneira que todos os alunos possam fazer perguntas, conversar sobre os assuntos 
apresentados, defender suas ideias e mudar de opinião?

2.5.4 A escola realiza feiras ou exposições das criações dos alunos (por exemplo, desenhos, poesias, invenções)?

2.5.5 Todos os alunos são incentivados e orientados para o trabalho em grupo?

2.5.6 Todos os alunos são incentivados e orientados para desenvolver pesquisas e experimentos?

2.6 INDICADOR: PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA

2.6.1 Alunos com defi ciência recebem apoio individualizado? 

2.6.2 No dia a dia da sala de aula, respeita-se o fato de que cada aluno precisa de um tempo diferente para aprender?

2.6.3 A escola cuida para que todos os alunos na sua diversidade recebam a mesma atenção na sala de aula?



10

SEMANA
PEDAGÓGICA
2014

"Repensar o Currículo na perspectiva dos Sujeitos da Escola e da Prática Pedagógica"

DIMENSÃO 3 – AVALIAÇÃO
 
  A avaliação é parte integrante e fundamental do processo educativo. Por meio dela, o professor fi ca sabendo 
como está a aprendizagem dos alunos e obtém indícios para refl etir e melhorar a sua própria prática pedagógica. Um 
bom processo de ensino-aprendizagem na escola inclui uma avaliação inicial para o planejamento do professor e uma 
avaliação ao fi nal de uma etapa de trabalho (seja ela um tópico da matéria, um bimestre ou um ciclo).
  Quando pensamos em avaliação, estamos falando de algo muito mais completo que uma prova. A avaliação deve 
ser um processo, ou seja, deve acontecer durante todo o ano, em vários momentos e de diversas formas. O estudante 
pode exercitar e inter-relacionar suas diferentes capacidades, explorando seu potencial e avaliando sua compreensão 
dos conteúdos curriculares e seus avanços. Uma boa avaliação é aquela em que o aluno também aprende.
  A autoavaliação – quando o aluno avalia a si próprio – é uma ótima estratégia de aprendizagem e construção da 
autonomia, facilitando a tomada de consciência de seus avanços, suas difi culdades e suas possibilidades. É importante 
também que os alunos ajudem a escolher os modos pelos quais serão avaliados, o que traz o comprometimento de 
todos com a avaliação.
  Mas a avaliação não deve se deter apenas na aprendizagem do aluno. Avaliar a escola como um todo e 
periodicamente é muito importante.

3.1 INDICADOR: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

3.1.1 Os professores observam a progressão dos alunos e quais suas principais difi culdades (por exemplo, corrigem 
trabalhos, circulam pela classe enquanto os alunos estão fazendo seus exercícios, incentivam os alunos a fazer perguntas 
e tirar dúvidas)?
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3.1.2 Durante as aulas, os professores fazem perguntas sobre pontos importantes da matéria para ver se os alunos 
entenderam o conteúdo?

3.1.3 Todos os alunos são informados sobre os conteúdos nos quais progrediram e em quais precisam estudar e avançar 
mais?

3.2 INDICADOR: MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS

3.2.1 Os professores fazem uso de diferentes atividades para avaliar os alunos (provas, trabalhos, seminários)?

3.2.2 A atribuição da forma da avaliação é discutida entre todos os professores?

3.2.3 As decisões sobre a reprovação ou aprovação por conselho de classe são discutidas por todos os professores?

3.2.4 A escola propicia e incentiva a participação de pais, mães ou responsáveis legais nos momentos de conselho de 
classe?

3.3 INDICADOR: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA AVALIAÇÃO DE SUA APRENDIZAGEM

3.3.1 Os alunos, por meio dos colegiados (grêmio estudantil e conselho escolar) participam da defi nição e da organiza-
ção dos meios de avaliação utilizados pela escola?

3.3.2 Os alunos são orientados pelos professores a fazer autoavaliação (falar, escrever, expressar o que aprenderam)?
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3.3.3 Os professores dizem aos alunos por que eles tiram esta ou aquela nota ou por que foram aprovados ou reprova-
dos?

3.4 INDICADOR: AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA

3.4.1 Existe na escola algum procedimento formalizado para avaliar o trabalho realizado durante o ano por todas as 
pessoas que ali trabalham?

3.4.2 Representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar (direção, equipe pedagógica, coordenadores 
pedagógicos, professores, funcionários, alunos, pais e mães ou responsável legal) participam das avaliações das 
pessoas que trabalham na escola?

3.4.3 Caso esses momentos avaliativos existam, as pessoas costumam opinar sobre como melhorar os trabalhos 
realizados na escola?

3.5 INDICADOR: ACESSO, COMPREENSÃO E USO DOS INDICADORES OFICIAIS DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA E DAS 
REDES DE ENSINO

3.5.1 A comunidade escolar (pais, diretor, professores, demais funcionários, alunos, etc.) é informada sobre as estatísticas 
educacionais produzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (Inep) 
sobre o desempenho da escola e da rede escolar da qual faz parte, considerando o rendimento escolar dos alunos e o 
índice de aprovação (Ideb), bem como outros indicadores como: abandono, distorção entre idade e série, reprovação e 
aprovação, etc. (censo escolar)?
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 3.5.2   A comunidade escolar (pais, diretor, professores, demais funcionários, alunos, etc.) é informada sobre as estatísticas 
educacionais produzidas pela Secretaria de Educação sobre o desempenho da escola por meio do rendimento escolar 
dos alunos (Saep)?

3.5.3 O signifi cado desses indicadores é discutido na escola (em sala de aula, reuniões de professores, de pais, reuniões 
pedagógicas, reuniões do conselho de classe, conselho escolar, APMF, grêmios estudantis, etc.)?

3.5.4 Se esse tipo de discussão acontece, a comunidade escolar faz com que suas dúvidas e opiniões cheguem até os 
órgãos responsáveis pela produção desses indicadores?

3.5.5 Esses indicadores são considerados na reformulação do PPP, no plano de ação da escola e no plano de trabalho 
docente?

DIMENSÃO 4 -  ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA
  Um dos principais desafi os atuais de nossas escolas é fazer com que crianças e adolescentes nela permaneçam 
e consigam concluir os níveis de ensino em idade adequada, e que jovens e adultos também tenham os seus direitos 
educativos atendidos. Será que sabemos quem são os alunos que, na nossa escola, apresentam maior difi culdade no 
processo de aprendizagem? Sabemos quem são aqueles que mais faltam na escola? Onde e como eles vivem? Quais 
são as suas difi culdades? E quanto aos que abandonaram ou se evadiram – sabemos seus motivos? O que estão 
fazendo?  Estamos nos esforçando em trazê-los de volta para a escola? Temos tratado essa situação com o cuidado e 
o carinho que ela merece? Ao responder a essas e outras perguntas relativas a esta dimensão, a comunidade escolar 
poderá discutir formas de a escola oferecer boas oportunidades de aprendizagem a todos os cidadãos.
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4.1 INDICADOR: FALTA DOS ALUNOS

4.1.1 A escola estabelece estratégias para acompanhar os alunos com maior número de faltas, buscando resolver esse 
problema?

4.2 INDICADOR: ABANDONO 

4.2.1 A comunidade escolar tem informações sobre a quantidade de alunos que abandonam a escola?

4.2.2 A comunidade escolar busca compreender as causas do abandono ou da evasão?

4.2.3 A escola adota alguma medida para trazer de volta alunos que abandonaram a escola? Essas medidas têm gerado 
bons resultados?

4.2.4 A escola participa ativamente do Programa de combate ao abandono escolar, realizado em parceira entre a Seed, 
Ministério Público e Associação dos Conselhos Tutelares do Paraná?

4.3 INDICADOR: ATENÇÃO AOS ALUNOS COM ALGUMA DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM

4.3.1 No dia a dia, os professores dão atenção individual àqueles alunos que apresentam difi culdades de aprendizagem?

4.3.2  A escola oferece oportunidades para alunos que têm difi culdades de aprendizagem (salas de apoio de aprendizagem 
– matemática e língua portuguesa e atividades complementares)?
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4.3.3 Caso atividades como estas sejam oferecidas, elas conseguem fazer com que os alunos melhorem seu nível de 
aprendizagem?

4.3.4 A comunidade escolar tem informações sobre a quantidade de alunos que são reprovados e aprovados no conselho 
de classe?

4.3.5 A comunidade escolar sabe quais são as disciplinas que mais reprovam e aprovam por conselho de classe? Isso 
recebe atenção especial da direção e dos professores?

4.3.6 A comunidade escolar busca compreender as causas das reprovações e aprovação por conselho de classe?

4.4 INDICADOR: ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS DA COMUNIDADE

4.4.1 A escola costuma fazer campanhas junto à comunidade para que todos que estão fora da escola se matriculem?

4.4.2 A escola convoca e atende jovens e adultos analfabetos ou que não têm o ensino fundamental completo, mas 
desejam estudar?

4.4.3 Além da educação formal, a escola oferece outras oportunidades educativas para a comunidade?
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INDICADORES
CORES DEFINIDAS PELOS 

GRUPOS
INDICADORES

CORES DEFINIDAS PELOS 
GRUPOS

DIMENSÃO 1

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Prof.

Equipe
pedag.

Agente
educ.

Alunos APMF
DIMENSÃO 2

PRÁTICA PEDAGÓGICA
Prof.

Equipe
pedag.

Agente
educ.

Alunos APMF

Informação democratizada
Proposta pedagógica curricular 
(PPC) defi nida e conhecida por 
todos

Conselhos escolares atuantes Planejamento

Participação efetiva de estudantes, 
pais, mães ou responsáveis legais 
e comunidade em geral

Contextualização

Parcerias locais e relacionamento 
da escola com os serviços públicos

Variedades das estratégias e dos 
recursos de ensino-aprendizagem

Tratamento aos confl itos que 
ocorrem no dia a dia da escola

Incentivo à autonomia e ao 
trabalho coletivo

Participação da escola no repasse 
de recursos públicos

Prática pedagógica inclusiva

ANEXO 3 – TABELA DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS INDICADORES

1
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INDICADORES
CORES DEFINIDAS PELOS 

GRUPOS
INDICADORES

CORES DEFINIDAS PELOS 
GRUPOS

DIMENSÃO 3
AVALIAÇÃO

Prof.
Equipe
pedag.

Agente
educ.

Alunos APMF
DIMENSÃO 4

ACESSO, PERMANÊNCA E SUCESSO 
NA ESCOLA

Prof.
Equipe
pedag.

Agente
educ.

Alunos APMF

Acompanhamento do processo de 
aprendizagem dos alunos

Falta dos Alunos

Mecanismos de avaliação dos 
alunos

Abandono

Participação dos alunos na 
avaliação de sua aprendizagem

Atenção aos alunos com alguma 
defasagem de aprendizagem

Avaliação do trabalho dos 
profi ssionais na escola

Atenção às necessidades 
educativas da comunidade

Acesso, compreensão e uso dos 
indicadores ofi ciais de avaliação da 
escola e das redes de ensino

    LEGENDA:  
As atitudes ou situações estão consolidadas na escola. Um bom caminho no constante processo de melhoria da qualidade.

As atitudes, práticas ou situações ocorrem, mas não podem ser consideradas recorrentes ou consolidadas. Elas merecem cuidado e atenção.

As atitudes, situações ou práticas são inexistentes ou quase inexistentes. Nesses casos, a intervenção precisa ser imediata.

2
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ANEXO 4 – PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA (MODELO)

DIMENSÃO
PROBLEMA/

DESAFIO
CAUSA DO 
PROBLEMA

AÇÕES
 (O QUE FAZER)

RECURSOS
 (COM O QUE)

CRONOGRAMA 
(QUANDO)

ENVOLVIDOS 
(PARTICIPANTES DA AÇÃO)

METAS PARA 2014

Gestão escolar 
democrática

1. 1. 1. 1. 1.  1. 1.

2. 2. 2.  2. 2.

3. 3. 3.  3. 3.

2. 1. 1. 1.  1. 1.

2. 2.. 2. 2. 2.

3.

Prática 
pedagógica

1.

2.

3.

Avaliação

1.

2.

3.

Acesso, 
permanência 
e sucesso

1.

2.

3.

1
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

PORTAL DIA A DIA EDUCAÇÃO 

 

 

SUJEITOS DA ESCOLA 
 

Muito se tem falado sobre a diversidade e a pluralidade dos sujeitos da escola, constituída por diversos aspectos, seja em relação 

às culturas, formas, especificidades, características físicas, condições especiais e sociais, etc. Falar sobre essa diversidade exige atenção 

quanto ao modo como ela é entendida e vivenciada. Em primeiro lugar, é preciso definir quem são os sujeitos da escola. Diferente de uma 

compreensão simplista, devemos considerar como sujeitos: educandos, comunidade, professores, equipe pedagógica e diretiva e agentes 

educacionais. 

Ao nos referirmos aos indivíduos, devemos considerá-los em sua subjetividade e não tomá-los apenas como foco em uma discussão. 

Somente perceber a existência do “outro” não representa considerá-lo como sujeito autônomo, consciente de si mesmo, de sua posição 

e relação com o mundo. Para afirmar a identidade desse sujeito, é essencial promover a reflexão dele próprio e a valorização dessa 

reflexão como voz ativa na escola. 

Sobre o conceito de sujeito, nos fundamentaremos na definição geral construída por Nicola Abbagnano, em seu Dicionário de 

filosofia (2005): 
Este termo teve dois significados fundamentais: 1º aquilo de que se fala ou a que se atribuem qualidades ou determinações ou a que são 
inerentes qualidades ou determinações; 2º o eu, o espírito ou a consciência, como princípio determinante do mundo do conhecimento ou 
da ação, ou ao menos como capacidade de iniciativa em tal mundo. Ambos esses significados se mantêm no uso corrente do termo:  o 
primeiro na terminologia gramatical e no conceito de sujeito como tema ou assunto do discurso; o segundo no conceito de sujeito como 
capacidade autônoma de relações ou de iniciativas, capacidade que é contraposta ao simples ser “objeto” ou parte passiva em tais relações. 
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Contemplar os estudantes em sua diversidade e como sujeitos no ambiente escolar requer repensar o currículo. A “voz” destes 

sujeitos precisa ser inserida no processo da construção social do saber. Todo ato do conhecimento depende da relação entre o sujeito – 

cônscio, imaginativo, reflexivo, perceptivo –, e o objeto, aquilo que é percebido, ou seja, o que está dentro ou fora de nossa mente. O 

produto do conhecimento é resultado desse ato, e deve consistir dos saberes resultantes de todas as vozes. 

Em outras palavras, não basta tratarmos os indivíduos “desiguais” apenas como objetos, ocasionalmente citados em aula ou datas 

comemorativas (tais como Dia do Índio, Dia da Mulher, Dia do Idoso, Dia do Professor, Dia do Trabalho, etc.), como se essas situações 

fossem suficientes para dar a todos um caráter de “sujeito”. Eles precisam de fato tornar-se atores na dinâmica escolar. 

Cabe ressaltar que Arroyo, em Indagações sobre currículo: educando e educadores: seus direitos e o currículo, usa o termo “sujeitos 

de direito”, indicando que educadores e educandos são sujeitos de direito ao conhecimento, vendo-se e reconhecendo-se como tal. 

Partindo desse pressuposto, o currículo precisa ser reorientado, pois 

 
guiados pelo imperativo ético do respeito aos educandos, como sujeitos iguais de direitos, seremos levados a construir novas formas de 
ordenamento dos conteúdos que garantam não apenas o direito igual de todos ao conhecimento, à cultura, aos valores, à memória e à 
identidade na diversidade, mas que garantam a igualdade de todo conhecimento, cultura, valores, memórias e identidades sem hierarquias, 
segmentações e silenciamentos. [...] 
Ainda, guiados pelo imperativo ético do respeito aos educandos, como sujeitos iguais de direitos, seremos obrigados a reconhecer que o 
direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades não se dá isolado do reconhecimento e da garantia do conjunto 
dos direitos humanos. (ARROYO, 2004, p. 38). 

 

Além disso, compreende-se que 

 
o direito à educação (...) como direito à formação e ao desenvolvimento humano, como humanização, como processo de apropriação das 
criações, saberes, conhecimentos, sistemas de símbolos, ciências, artes, memória, identidades, valores, culturas… resultantes do 
desenvolvimento da humanidade em todos os seus aspectos. (Ibid, p. 12) 
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da ação, ou ao menos como capacidade de iniciativa em tal mundo. Ambos esses significados se mantêm no uso corrente do termo:  o 
primeiro na terminologia gramatical e no conceito de sujeito como tema ou assunto do discurso; o segundo no conceito de sujeito como 
capacidade autônoma de relações ou de iniciativas, capacidade que é contraposta ao simples ser “objeto” ou parte passiva em tais relações. 

ANEXO 5 
 

3 
 

 

Contemplar os estudantes em sua diversidade e como sujeitos no ambiente escolar requer repensar o currículo. A “voz” destes 

sujeitos precisa ser inserida no processo da construção social do saber. Todo ato do conhecimento depende da relação entre o sujeito – 

cônscio, imaginativo, reflexivo, perceptivo –, e o objeto, aquilo que é percebido, ou seja, o que está dentro ou fora de nossa mente. O 

produto do conhecimento é resultado desse ato, e deve consistir dos saberes resultantes de todas as vozes. 

Em outras palavras, não basta tratarmos os indivíduos “desiguais” apenas como objetos, ocasionalmente citados em aula ou datas 

comemorativas (tais como Dia do Índio, Dia da Mulher, Dia do Idoso, Dia do Professor, Dia do Trabalho, etc.), como se essas situações 

fossem suficientes para dar a todos um caráter de “sujeito”. Eles precisam de fato tornar-se atores na dinâmica escolar. 

Cabe ressaltar que Arroyo, em Indagações sobre currículo: educando e educadores: seus direitos e o currículo, usa o termo “sujeitos 

de direito”, indicando que educadores e educandos são sujeitos de direito ao conhecimento, vendo-se e reconhecendo-se como tal. 

Partindo desse pressuposto, o currículo precisa ser reorientado, pois 

 
guiados pelo imperativo ético do respeito aos educandos, como sujeitos iguais de direitos, seremos levados a construir novas formas de 
ordenamento dos conteúdos que garantam não apenas o direito igual de todos ao conhecimento, à cultura, aos valores, à memória e à 
identidade na diversidade, mas que garantam a igualdade de todo conhecimento, cultura, valores, memórias e identidades sem hierarquias, 
segmentações e silenciamentos. [...] 
Ainda, guiados pelo imperativo ético do respeito aos educandos, como sujeitos iguais de direitos, seremos obrigados a reconhecer que o 
direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades não se dá isolado do reconhecimento e da garantia do conjunto 
dos direitos humanos. (ARROYO, 2004, p. 38). 

 

Além disso, compreende-se que 

 
o direito à educação (...) como direito à formação e ao desenvolvimento humano, como humanização, como processo de apropriação das 
criações, saberes, conhecimentos, sistemas de símbolos, ciências, artes, memória, identidades, valores, culturas… resultantes do 
desenvolvimento da humanidade em todos os seus aspectos. (Ibid, p. 12) 
 

 



ANEXO 5 
 

4 
 

Para que se efetivem como iguais (considerando suas especificidades) aqueles considerados “desiguais”, é preciso também que 

os próprios educadores se submetam a esse processo reflexivo, e que se compreendam como mediadores desse processo. Isto é, é 

preciso que os educadores enxerguem que todos os alunos são sujeitos de direito e que a escola, através do conhecimento, contribua 

para que o aluno se dê conta de seu valor como sujeito, e atinja a consciência de si, do outro e do mundo. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

 
 

PROPOSIÇÕES CONTEXTUALIZADAS 
 
 
Destacar e distribuir uma proposição e suas respectivas questões de debate para cada grupo formado. 
 
Proposição 1 
 
Assumir a diversidade no currículo implica compreender que o processo de formação humana se realiza em um contexto histórico, social, cultural e político, 
em diferentes esferas, inclusive a escolar. Nesse percurso, constroem-se as identidades, as representações e os valores sobre nós mesmos e sobre os outros. 
Estabelecemos relações que podem ou não se pautar no respeito às diferenças. Arroyo, na entrevista, afirma que a escola precisa reconhecer os feitos desiguais, 
como trabalhadores, mulheres, pobres, negros, camponeses, indígenas, quilombolas e deficientes, reconhecendo-o como iguais sem deixar de considerar as 
suas especificidades. 
 
❖ Que grupos podem ser identificados na nossa escola? 
❖ De que forma a nossa escola promove o respeito aos diferentes sujeitos? 
❖ O que Arroyo quer dizer com “tratar os desiguais como iguais”? 
- - - - - - - - – -  - - - 
 
 
 
Proposição 2 
 
Ao ensinar os conteúdos, é preciso levar em conta os elementos que dizem respeito aos “desiguais”. O currículo normalmente se organiza pensando no modelo 
de aluno que é construído socialmente e, conforme afirma Arroyo, a sociedade cria as desigualdades. A escola, para romper com esse modelo estabelecido 
socialmente, precisa adequar seus conteúdos curriculares para que os “outros” se vejam representados naquilo que a escola ensina. 
❖ Em que as ações da sua escola se aproximam ou se afastam do entendimento de reconhecimento dos diversos sujeitos apresentado por Arroyo no vídeo? 
- - - - - - - - – -  - - - 
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Proposição 3 
 
Arroyo fala no vídeo que os outros são os que resistem e, em um de seus textos, afirma que “A cultura tem motivado comportamentos e condutas resistentes”, 
ao se referir aos sujeitos que têm como “referência pertencimentos específicos de gênero, raça, idade, orientação sexual e outros que carregam significados 
culturais, afirmações de identidades, superação de preconceitos, defesa de direitos em outros campos não tão colados à sobrevivência”. 
❖ O relacionamento que temos com os “outros” presentes na escola considera estes como sujeitos sociais e de direito? 
❖ Como considerar pedagogicamente esses sujeitos culturais? 
 
 
- - - - - - - - – -  - - - 
Proposição 4 
 
A cultura pode ser entendida e assumida como campo de embates, como uma teia de sentidos e significados nem sempre coincidentes com os sentidos e 
significados que a sociedade (com os currículos, concepções de homem, mulher, jovem, negro, indígena, camponês, trabalhador que ela produz) tenta impor e 
legitimar como homogêneos. Nesse sentido, é preciso ver o educando não somente como aluno, como alfabetizando, como escolarizando, mas também como 
sujeito de processos sociais, culturais, educativos mais totalizantes, que vivencia aquilo que, no âmbito escolar, é conteúdo de ensino. Considerando que os 
educandos são contemplados na elaboração das propostas curriculares, é preciso questionar: 
❖ Com que olhar os educandos foram e são vistos? 
❖ Como vemos nossos alunos quando pensamos/planejamos nossa prática pedagógica? 
❖ Nossa prática pedagógica considera os “outros” retratados por Arroyo? Se sim, como isso ocorre? Se não, por que não ocorre? 
- - - - - - - - – -  - - - 
 
 
Proposição 5 
 
É necessário que nós, profissionais da educação, percebamos que também construímos o saber no contexto das relações que vivemos cotidianamente; somos 
produto histórico, mas dessa história somos também autores. E dessa autoria dependerão novas inter-relações, novas mediações, novos trabalhos coletivos, 
novas visões e concepções e, certamente, novas experiências e práticas, no que concerne ao trabalho com as diferenças. O que projetamos para os alunos no 
futuro e como os vemos no presente tem sido a motivação mais determinante na organização dos saberes escolares. 
❖ Como o reconhecimento dos diversos estudantes como sujeitos se efetiva na prática docente? 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 
 

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Denise Maria de Matos Pereira Lima1 

 

Existem muitos mitos a respeito da superdotação. Culturalmente, destacar um aluno por seu desempenho extraordinário é 

permitido, mas indicá-lo como uma pessoa com altas habilidades/superdotação entra num campo considerado “proibido” ou 

“desnecessário”, já que se pensa ser algo tão raro e difícil de ocorrer. 

 
Pela lei das probabilidades, pode-se esperar que 3 a 5% dos alunos que constituem a população escolar apresentam capacidade 
notavelmente acima da média de seu grupo de comparação, nas diversas áreas de características humanas, incluindo aquelas 
valorizadas pela sociedade, princípio que baseia o conceito de dotação e talento. (GUENTHER, 2006, p. 35) 

 

De acordo com a Teoria da Superdotação dos Três Anéis, criada e desenvolvida pelo pesquisador norte-americano J. Renzulli 

(1997), e muito citada pelos autores brasileiros, a superdotação se define como um comportamento relacionado a três grupos de traços: 

“habilidade superior à média, criatividade e compromisso com a tarefa – fortemente afetados por fatores de personalidade e fatores 

ambientais” (PÉREZ apud FREITAS, 2006). 
                                                 
1 Doutoranda em Educação pela UFPR, Especialista em Altas Habilidades/Superdotação, Especialista em Educação Especial e Técnica Pedagógica em Altas 

Habilidades/Superdotação do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. 
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Nos estudos de Maia-Pinto e Fleith (2002), encontramos uma descrição sobre este conceito onde a habilidade acima da média 

envolve habilidades gerais e a capacidade de processar informações e integrar experiências culminam em novos conceitos ou conceitos 

próprios, oferecendo respostas apropriadas e adaptadas às novas situações. A “capacidade de adquirir conhecimento, prática e 

habilidades para atuar em uma ou mais atividades de uma área específica” são comportamentos pertinentes a este indicador (MAIA-

PINTO, FLEITH, 2002, p. 80). 

Com relação ao envolvimento do aluno com a tarefa, esta diz respeito a uma energia intensa que é depositada por este aluno 

para a realização de uma atividade,  projeto ou estudo sobre um tema específico de seu interesse, implicando, principalmente, em 

comportamentos de perseverança, dedicação e autoconfiança. 

Sobre a criatividade, Renzulli (1997) aponta para questões que envolvem fluência, flexibilidade e originalidade na produção e 

solução de problemas. A curiosidade, sensibilidade e originalidade de pensamento promovem a possibilidade de correr riscos em prol da 

área de maior interesse ou habilidade. Para que o comportamento de superdotação se evidencie, é necessário haver a intercessão 

entre os elementos: criatividade, habilidade acima da média e envolvimento com a tarefa, culminando em um alto grau de produtividade. 

No documento do Ministério da Educação sobre a Política Nacional de Educação Especial, a pessoa com alta 

habilidade/superdotação é aquela que: 

 
Apresenta notável desempenho e elevadas potencialidades em qualquer dos seguintes aspectos isolados ou combinados: capacidade 
intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e 
capacidade psicomotora. (BRASIL, 1994 apud BRASL, 2006, p.12). 

 

 

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a definição que se descreve é: 

 
altas habilidades/superdotação: grande facilidade de aprendizagem que o leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e 
as atitudes e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos deve receber desafios suplementares em classe 
comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série 
ou etapa escolar. (BRASIL, 2001, p. 39). 
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São muitos os autores que apresentam check-list com indicadores de altas habilidades/superdotação, no entanto é importante 

ressaltar que “superdotação é um conceito ou constructo psicológico a ser inferido a partir de uma constelação de traços ou 

características de uma pessoa” (ALENCAR, 2001, p.18). 

Portanto, não é possível apontar ou descrever uma pessoa como superdotada apenas por um indicador, ou por uma 

característica que venha a apresentar. É preciso que se evidencie um conjunto de características, em uma regularidade tal, que permita 

aos demais do seu convívio identificá-lo como diferente. 
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São muitos os autores que apresentam check-list com indicadores de altas habilidades/superdotação, no entanto é importante 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

1 METODOLOGIA E INTERVENÇÕES PARA O DEFICIENTE VISUAL 

 

A pessoa com deficiência visual cresce e se desenvolve de forma semelhante àquelas que enxergam, porém apresentando 

diferenças, de acordo com seu ritmo e potencialidades, tendo em vista os diferentes graus de limitação visual. Mesmo assim, as 

semelhanças entre as crianças de visão normal e as cegas são maiores do que as diferenças. 

A deficiência visual é a limitação ou perda de uma ou mais funções básicas do olho ou do sistema visual e a cegueira é a 

perda total da visão ou a falta da percepção de formas e imagens. Para compreender de que maneira o professor mediador poderá 

contribuir efetivamente para a apropriação do conhecimento dos alunos com deficiência visual, é necessário estabelecer a 

diferença entre os processos de aprendizagem de alunos com deficiência visual total (cegueira) ou perda visual parcial (baixa 

visão). O processo de aprendizagem acontecerá através dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato e paladar), utilizando o 

Sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. (BRASIL, 2003). 
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O entendimento sobre a cegueira tem sido tema de estudo realizado por autores que buscavam explicar a condição do cego 

por intermédio de quem enxergava. Vygotski (1989), por exemplo, tentou compreender o significado individual e social da cegueira 

e a forma como as pessoas vivem sem o sentido da visão, dizendo que uma pessoa que nunca enxergou pode ter noção do 

mundo por referências sociais ou reflexivamente. O mesmo autor preconizava em seus estudos a personalidade do cego e 

enfatizava que a cegueira por si só não faz de uma criança uma pessoa com “defeito”, que não é uma desvalia, nem uma 

enfermidade. Vygotski (1989) destacava, ainda, que cegueira não provoca apenas a falta da visão (o defeito de um órgão 

específico), mas a reorganização de todas as forças do organismo e da personalidade. 

Quanto a “baixa visão”, esta pode ser entendida como a alteração da capacidade de funcionamento da visão, que interfere 

ou limita o desempenho visual.  Ela pode estar associada a alguns fatores, como: baixa acuidade visual (a pessoa não consegue 

enxergar normalmente os estímulos) e a redução do campo visual (só enxerga com a visão central ou periférica). Assim, seu 

processo educativo se desenvolverá por meios visuais, com utilização de recursos específicos, como: material com caracteres 

ampliados, lupa manual e de apoio; e, para longe, utilizam-se sistemas telescópicos (telelupas) que podem ser monoculares ou 

binoculares. (BRASIL, 2003).  

 Pessoas cegas ou com baixa visão podem apresentar atraso no desenvolvimento global. Isto se deve, em grande parte, à 

dificuldade de interação, apreensão, exploração e domínio do meio físico - experiências  responsáveis pela decodificação e 

interpretação do mundo pelas vias sensoriais remanescentes (táteis, auditivas, olfativas e gustativas). A falta dessas experiências 

pode prejudicar a compreensão das relações espaciais, temporais e a aquisição de conceitos necessários ao processo ensino-

aprendizagem. Portanto, é fundamental que essas experiências sejam estimuladas desde a Educação Infantil.  

Além disso, diversos fatores podem interferir no desenvolvimento educacional da pessoa com deficiência visual, como a 

idade em que surgiu a deficiência e a forma que ela se manifestou. O período da vida em que a pessoa se tornou deficiente é que 
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vai determinar a necessidade de atenção para alguns aspectos do processo educacional, visto que a existência ou não de imagens 

visuais acumuladas é que determinará a constituição de necessidades específicas, exigindo a utilização de procedimentos e 

estratégias de ensino que visem a uma efetiva aprendizagem. (BRASIL, 2003). 

 

 

 

2 ADAPTAÇÕES CURRICULARES PARA ALUNOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO 

 

No ensino comum deverão ser realizadas adaptações que contemplem o acesso às diferentes disciplinas, de modo a 

assegurar a igualdade e a oportunidade para todos os alunos. 

A criança com deficiência visual, assim como as demais, apresenta inúmeras possibilidades de entender o conteúdo 

trabalhado, porém tem necessidades específicas de aprendizagem, para as quais é preciso apoio e recursos especiais, como a 

leitura e a escrita no Sistema Braille; o soroban, como aparelho de cálculo para uso na aprendizagem da matemática; e orientação 

e mobilidade para uma locomoção segura e independente. No caso de alunos com baixa visão, estes precisam de materiais 

específicos, como livros com caracteres ampliados, recursos ópticos, boa luminosidade, etc. 

 

Então, professor, para facilitar sua mediação ao receber na sua sala de aula um aluno com deficiência visual, a seguir 

apresentamos algumas sugestões: 

 Tomar cuidado ao utilizar linguagem ambígua, pois será seu maior problema, visto que, se não houver clareza ao 

solicitar determinada atividade, o seu aluno poderá não compreender. 
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 A regra básica é perguntar sempre a uma pessoa cega se ela quer ser ajudada. 

 Para que seu processo ensino-aprendizagem esteja em igualdade de condições com os seus pares, o professor 

deverá fornecer o maior número de informações possíveis e utilizar materiais concretos para que facilite sua 

compreensão. 

 Quando você desejar a participação do seu aluno em alguma atividade, chame-o pelo nome. Informe-o quando se 

ausentar da sala de aula e quando tiver retornado, pois ele poderá procurar pelo(a) professor(a) e, se ele não estiver, 

ficará uma situação desagradável para o aluno, gerando insegurança. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

 DEFICIÊNCIA FÍSICA NEUROMOTORA  

 

De acordo com o antropólogo Claude Lévi-Strauss (apud BRASIL, 2002, p.13) “as diferenças existem, devem ser reconhecidas e assumidas e não 

escondidas. Somos natural e biologicamente diferentes. Isso não quer dizer que necessariamente devamos ser desiguais. Diferença e desigualdade não 

são a mesma coisa”.  

Estas palavras nos remetem a uma reflexão acerca das diferenças existentes entre as pessoas, que vão além de uma simples diferença física, como 

a cor de cabelo, dos olhos, entre outras. Estamos falando das diferenças individuais que destoam do padrão de normalidade e que devem ser consideradas, 

pois é em função delas que o aluno com uma deficiência física neuromotora requer condições diferenciadas para a sua aprendizagem. Essas condições se 

diferenciam na identificação e no reconhecimento das especificidades de cada aluno.  

O aluno com deficiência física neuromotora requer ações pedagógicas diferenciadas: nos aspectos da organização dos espaços físicos, na forma de 

comunicação, no uso de mobiliário e materiais escolares adaptados e na instrumentalização dos recursos de tecnologia assistiva. Essas ações devem ser 

realizadas em resposta às especificidades decorrentes de sequelas neurológicas e neuromusculares que acarretam o comprometimento motor acentuado, 

afetando os movimentos que dificultam ou impedem o andar, a coordenação motora, a escrita e a fala.   

O termo neuromotora utilizado neste texto reporta-se: 

 
às deficiências cujas manifestações exteriores consistem em fraqueza muscular, paralisia ou falta de coordenação, geralmente são designadas 
mais apropriadamente como neuro-musculares, uma vez que as dificuldades encontram-se mais frequentemente nos centros e vias nervosas que 
comandam os músculos, do que nos músculos em si. Lesões nervosas podem ser causadas por infecções ou por lesões ocorridas em qualquer 
fase da vida da pessoa, podendo também ocorrer por uma degeneração sem causa aparente (BRASIL, 2002, p.19). 
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É grande a variabilidade de patologias e agravos que alteram a motricidade e que são enquadradas na área da deficiência física. Dentre elas, 

enfocam-se aquelas de maior implicação na aprendizagem e de maior incidência entre os alunos da Educação Básica, como a sequela de paralisia cerebral, 

a mielomeningocele e a distrofia muscular progressiva.  

Independente da causa da deficiência física neuromotora, o princípio norteador é o de oferecer a esse grupo de alunos um ambiente de aprendizagem 

que os valorize, os estimule em sua criatividade, iniciativa e que acredite no desenvolvimento de suas capacidades, desvinculando-se do enfoque da 

incapacidade como barreira à participação. 

E por barreiras entende-se “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança 

e a possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem o acesso as informações” (BRASIL, 2004, p.11) 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 
 

Deficiência Intelectual  
 

A deficiência intelectual, em uma perspectiva inclusiva, é definida como “limitações significativas no funcionamento intelectual e 

no comportamento adaptativo como expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais, originando-se antes dos dezoito anos” 

(PAN, 2008, p. 63). Entre as características mais expressivas desta deficiência, destacam-se as limitações na área cognitiva que 

interferem de maneira substancial na aprendizagem da leitura e escrita, já que os alunos apresentam dificuldades no que se refere à 

apropriação de conceitos mais elaborados, na abstração, na compreensão de ideias e linguagens, capacidade de raciocinar, planejar e 

resolver problemas, além de possuir ritmo mais lento, se comparado ao desenvolvimento de colegas que não apresentam essa 

condição. 

O aluno com deficiência intelectual pode ainda apresentar dificuldades para adaptar-se a novas situações, comunicar-se, 

controlar emoções e estabelecer vínculos afetivos com colegas e professores. Essas características se evidenciam no contexto escolar 

pela sua dificuldade de apropriar-se dos conteúdos acadêmicos, o que pode gerar, na maioria dos casos, um descompasso entre 

idade/série. 

O reconhecimento das potencialidades, dificuldades cognitivas e das habilidades adaptativas apresentadas por este aluno 

permite ao professor elaborar e desenvolver um trabalho pedagógico que atenda as suas peculiaridades e limitações. Assim, as 

características do aluno deficiente intelectual passam a não ser mais concebidas como um traço definitivo e imutável, mas como uma 
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condição que se altera à medida que as suas necessidades educacionais especiais sejam respondidas por meio de ajudas, 

metodologias apropriadas e exequíveis, para promover o sucesso de sua aprendizagem. 

Com a mudança de concepção sinalizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/1996, na Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e no Parecer do Conselho Estadual de Educação n.º 108/2010, 

aponta-se uma ressignificação da Educação Especial, modalidade esta que vem passando por várias transformações no desenho 

estrutural da organização da Educação Básica. 

No que compete à implementação da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (anos iniciais) e da Educação de Jovens e Adultos 

(Fase I/Educação Profissional - Formação Inicial e Continuada) nas escolas de Educação Especial, faz-se necessário um repensar do 

seu conjunto, pois não se trata apenas de uma mudança de nomenclatura e sim de uma mudança de paradigma e da práxis dos 

educadores, com reflexões sobre o homem, a sociedade e a escola e seus determinantes para o trabalho pedagógico e transformador.  

Torna-se fundamental a reflexão do educador sobre as características desse alunado quanto a habilidades, interesses, processo 

de desenvolvimento, dificuldades e necessidades específicas, além das situações em que ele necessita de maior ou menor apoio. 

Nesse processo, é imprescindível a efetivação de um trabalho pedagógico que tenha como fruto a superação das formas de 

organização das pessoas, dos saberes, das práticas, dos tempos e dos espaços que necessitam de articulação. Considerando que 

somente o cumprimento da determinação legal, isoladamente, não garante a aprendizagem dos alunos, é fundamental um trabalho de 

qualidade no interior da escola, que propicie a aquisição do conhecimento, respeitando a especificidade do aluno nos aspectos físico, 

psicológico, intelectual, social e cognitivo.  
Para uma implementação qualitativa das ações pedagógicas nas Escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação 

Especial, é importante compreender que o conceito de ensinar sofreu historicamente transformações, o que se evidencia tanto na 

literatura pedagógica, quanto na legislação e nos debates educacionais, em especial a partir da década de 1980, no Brasil. Os debates 

políticos em torno da Constituição Federal de 1988 e os estudos de diversas áreas do conhecimento contribuíram para o 

questionamento da concepção de naturalização das desigualdades sociais e educacionais, até então predominante, bem como para o 
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reconhecimento de que as condições de desigualdade dos alunos eram determinadas por fatores econômicos, culturais e sociais.  

No contexto político, as diferentes concepções sobre educação influenciaram e justificaram as políticas educacionais no âmbito 

pedagógico. Essas concepções orientarão os conceitos sobre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, a seleção dos conteúdos, a 

metodologia, a avaliação, a organização de espaços e tempos com atividades desafiadoras, enfim, o planejamento do trabalho 

organizado não apenas pelo professor, mas por todos os profissionais da instituição. 

Isso significa que os conteúdos próprios das etapas de Educação Infantil, do Ensino Fundamental - Anos iniciais, e Educação de 

Jovens e Adultos - Fase I/Educação Profissional - Formação Inicial Continuada nas Escolas de Educação Básica na Modalidade de 

Educação Especial, devem estar articulados aos conteúdos de outros níveis de ensino e se ampliam gradualmente, conforme as 

necessidades e possibilidades de compreensão dos alunos.  

 

Quem é o alunado da Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial?  

 Os alunos que apresentam necessidades educacionais e requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e 
social, recursos e apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não 
consiga prover. Atendimento, este, complementar que deve ser realizado sempre que necessário e de maneira articulada, por 
serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social. 

 Alunos que não tenham concluído a Educação Básica - Anos Iniciais, independentemente da idade, e que apresentem 
necessidades educacionais e requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos e apoios 
intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não consiga prover. Atendimento, 
este, complementar que deve ser realizado sempre que necessário e de maneira articulada por serviços das áreas de Saúde, 
Trabalho e Assistência Social. 

 O ingresso dos alunos na Instituição Escolar deve ocorrer após a conclusão do processo de avaliação, realizado por equipe 
multiprofissional, com o objetivo de investigar as áreas do desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social.  
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

   DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar – SAREH 

 

O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar - Sareh da Secretaria de Estado da Educação – Seed, objetiva o 

atendimento educacional Hospitalar e Domiciliar aos alunos que se encontram impossibilitados de frequentar a escola, em virtude de situação 

de internamento hospitalar ou sob outras formas de tratamento de saúde. O Sareh, portanto, permite a continuidade ao processo de 

escolarização, a inserção ou reinserção do aluno paciente em seu ambiente escolar. 

O professor da escola, assim que perceber que seu aluno está faltando sem justificativas, deverá avisar a pedagoga que irá, então, 

acionar os pais ou responsáveis para saber o motivo da falta. 

Quando se tratar de doença impeditiva de frequência escolar, por período inferior a 60 dias (Ensino Médio por Blocos) ou 90 dias 

(Ensino Fundamental e Médio), a pedagoga solicitará ao professor que envie atividades domiciliares, conforme amparo legal Decreto-Lei n.º 

1.044/69. Quando o período for superior aos indicados, deverá ser solicitada, junto ao NRE, a abertura do processo para a contratação dos 

professores para o atendimento domiciliar. 

 Os alunos que têm direito ao atendimento pelo Sareh no hospital, são todos aqueles em idade escolar que, por motivo de doença, não 

apresentam condições físicas de frequentar a escola. No atendimento domiciliar, são atendidos, especificamente, os alunos da rede estadual 

de ensino. 
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 Existem 18 unidades de saúde conveniadas com a Seed/PR, distribuídas nos municípios de Campo Largo, Curitiba, Cascavel, 

Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Paranaguá e União da Vitória, onde possuem uma equipe composta por um (a) pedagogo (a) e três 

professores para a realização do atendimento no hospital. 

 Quando o aluno estiver hospitalizado, poderá receber atendimento pedagógico mediante liberação do médico. Ele será atendido pelo 

(a) pedagogo(a) e três professores divididos por área do conhecimento: 1 (um) para a área de Exatas, 1 (um) para área de Humanas e 1 (um) 

para a área de Linguagens, com carga horária semanal de 4 aulas para o Ensino Fundamental e 5 aulas para o Ensino Médio. 

 Esses professores farão sua hora-atividade na escola do aluno onde terão contato com o(a) pedagogo(a), que definirá a metodologia 

do trabalho a ser realizado, e também com os professores, para que sejam realizados o planejamento e a organização das atividades e 

conteúdos trabalhados. 

 O (a) pedagogo(a) do Sareh é responsável por fazer a comunicação entre a escola de origem do aluno e os professores do Sareh. O 

professor deverá realizar o atendimento, desenvolvendo atividades a partir da Proposta Pedagógica-Hospitalar, em consonância com o Plano 

de Trabalho Docente encaminhado pela escola na qual o aluno encontra-se matriculado. 

 O professor deverá registrar os conteúdos e as informações sobre o atendimento durante todo o período em que o aluno se encontrar 

internado e, após, poderá encaminhar o parecer ao (à) pedagogo(a) responsável. Este, por sua vez, de posse do parecer, deverá arquivá-lo 

na entidade conveniada. 

 Quando o aluno receber alta, os(as) professores(as) elaborarão pareceres em duas vias. Uma das vias deverá ser arquivada na 

entidade conveniada; a outra via deverá ser entregue à família acompanhado da Ficha Individual do aluno, anexando-as às atividades 

realizadas pelo estudante no período do atendimento, para que sejam entregues à instituição de ensino em que o aluno se encontra 

regularmente matriculado. 
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   S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D A E D U C A Ç Ã O  DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E                                                                                                   
     INCLUSÃO EDUCACIONAL 
 

 
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – TGD 

 
 

Shirley Aparecida dos Santos 
 
 
 Todos os que trabalham com crianças e adolescentes são cotidianamente confrontados com questões relacionadas ao desenvolvimento, à 
evolução e à história. De fato, são diversas as possibilidades evolutivas da criança: a maturação neurológica, o desenvolvimento sensório-motor, os 
hábitos alimentares e de higiene, o desenvolvimento cognitivo, a constituição subjetiva, os processos de adaptação escolar e social. O próprio Estatuto da 
Criança e do Adolescente – que os reconhece como sujeitos de pleno direito – postula sua “condição peculiar” de “pessoas em desenvolvimento” 
(CIRINO, 2001, p.15).  

Os alunos da área dos Transtornos Globais do Desenvolvimento apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação, repertório de interesses e atividades restrito, movimento estereotipado e repetitivo. Incluem-se 
neste grupo, alunos com Autismo, Síndromes do Espectro do Autismo (Síndrome de Asperger e Síndrome de Rett), Transtorno Desintegrativo da Infância 
(Psicose Infantil), Transtornos Invasivos sem outra especificação, que no geral apresentam dificuldades de adaptação escolar e de aprendizagem, 
associadas ou não a limitações no processo de desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares e na sua interação social 
com colegas e professores.  

A seguir conheça um pouco sobre alguns Transtornos Globais do Desenvolvimento: 
 

 Autismo 
 Segundo Teixeira (2006), autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento caracterizado por prejuízos na interação social, atraso na 
aquisição da linguagem e comportamentos estereotipados e repetitivos. Esse autor aponta para o fato de que os bebês com autismo apresentam grande 
deficit no comportamento social, tendem a evitar contato visual, mostram-se pouco interessadas na voz humana e não assumem a postura antecipatória – 
como colocar seus braços à frente para serem levantados pelos pais. Quando crianças não demonstram interesse em brincar com outras crianças, 
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tampouco interesse por jogos e atividades de grupo, podem ter tendências como cheirar e lamber objetos ou ainda bater palmas e mover a cabeça e 
tronco para frente e para trás. Os autistas adolescentes podem adquirir sintomas obsessivos, como ideias de contaminação e apresentar também 
comportamentos ritualísticos, como repetição de perguntas, dentre outros. 
 
 Síndrome de Asperger 
 Hans Asperger descreveu a síndrome de Asperger em 1944. Este transtorno também é classificado como um transtorno invasivo do 
desenvolvimento. Crianças com a síndrome de Asperger podem ter inteligência normal, sendo que tipicamente apresentam inteligência verbal maior que a 
não verbal, isto é, “falam” melhor do que “fazem”. Embora as habilidades verbais dessas crianças não apresentem os prejuízos encontrados nas crianças 
autistas, elas frequentemente apresentam profundas dificuldades sociais. De acordo com Teixeira (2006), o desenvolvimento inicial da criança parece 
normal, contudo no decorrer dos anos seu discurso torna-se diferente, monótono, peculiar e há com frequência a presença de preocupações obsessivas. 
É um transtorno de múltiplas funções do psiquismo, com afetação principal na área do relacionamento interpessoal e no da comunicação, embora a fala 
seja relativamente normal. A interação dela com outras crianças torna-se difícil, é pouco empática, apresenta comportamento excêntrico, sua vestimenta 
pode se apresentar estranhamente alinhada e a dificuldade de socialização pode torná-la solitária. São inflexíveis, tem dificuldades de lidar com 
mudanças, são emocionalmente vulneráveis e instáveis, são ingênuos e eminentemente carentes de senso comum. Há prejuízo na coordenação motora e 
na percepção visoespacial. Frequentemente apresenta interesses peculiares e pode passar horas assistindo ao canal da previsão do tempo na televisão 
ou estudando exaustivamente sobre temas ou assuntos preferidos, como dinossauros, Egito, carros, aviões, mapas de ruas, entre outros. 
 
 Psicose 
 A definição sobre psicose fornecida pelo Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais (DSM-IV), da Associação Americana de 
Psiquiatria (1994), é entendida como uma perda dos limites do ego ou um amplo prejuízo no teste da realidade. O termo psicose refere-se a delírios, 
quaisquer alucinações proeminentes, discurso desorganizado ou catatônico. Tradicionalmente os psiquiatras definem o termo psicose como um distúrbio 
da realidade. Em contrapartida, numa visão psicodinâmica, a psicose seria uma desorganização da personalidade, podendo então ser compreendida 
como uma confusão entre o mundo imaginário e perceptivo na ausência do Ego, segundo Freud, estrutura limitante entre os dois mundos. 
 
 Esquizofrenia 
 Embora rara, a esquizofrenia pode ocorrer em crianças com menos de 12 anos (MERCADANTE, SCAHILL, 2005). Seguindo a definição proposta 
pelo DSM-IV (1995), a prevalência para a esquizofrenia na infância está estimada em dois casos a cada 100.000 pessoas, sendo mais frequente em 
meninos. Com relação aos sintomas, podemos citar: alucinações (ver, ouvir coisas que não existem, fora de contexto cultural), delírios (pensamento 
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absurdo, levando-se em conta as características do pensamento segundo a idade), distúrbios do pensamento e afetividade inapropriada. Outras 
manifestações frequentes: idiossincrasias (maneira própria de ver, sentir e reagir) de linguagem, tais como neologismos, ecolalia e dificuldades de 
comunicação verbal, considerando-se o adequado para a idade. Esses sintomas causam alterações significativas em todas as áreas de funcionamento, e 
as crianças afetadas podem apresentar um atraso do desenvolvimento. 
 Admite-se que a vulnerabilidade genética desempenha um papel importante no desenvolvimento desse quadro. O diagnóstico de esquizofrenia na 
infância exige um exame cuidadoso para que se faça o diagnóstico diferencial com autismo e outros transtornos degenerativos do sistema nervoso 
central. 
 
 
INCLUSÃO ESCOLAR 
 

O caminho da inclusão de psicóticos e autistas é constituído no dia a dia, passo a passo, e por isso podemos olhar para trás e ressignificar esse 
caminhar. Este olhar para trás foi possível pela política educacional de inclusão introduzida por governos de natureza democrática e popular, inspirada, 
sobretudo, pela Carta de Salamanca. (CUFARO, 2000). 
 Ao receber um aluno com psicose e/ou autismo, a escola passa por situações “inusitadas”, diferentes, como pode ser visto nos trechos a seguir, 
referente a um aluno da 6.ª série (14 anos), após experiência de exclusão escolar aos 7 anos. 
 

Eu vi Fábio andando a esmo no pátio, falando sozinho gesticulando, “cumprimentando”, isto é, dando a mão para todos, sem olhar para 
ninguém. Entrava na sala dos professores e fazia o mesmo. Na sala de aula olhava as paredes rindo e movia freneticamente as mãos. 
Perguntei-me o que eu, especialista, e ele fazíamos ali. A inclusão pareceu-me puro discurso político. Escrevi no relatório: “...apresenta 
movimentos estereotipados de mãos, fala descontextualizada, ignora a professora. Sugiro encaminhamento para Saúde Mental e desligamento 
da Educação Especial (prof.ª A. da equipe do Projeto de Integração do Serviço de Educação Especial, que atendia o aluno). (CUFARO, 2000, 
p.57). 

 
 Assim, quando pensamos a passagem desse aluno pela escola, uma das questões pertinente a se refletir é a Pedagogia “não saber” o que fazer 
diante das condutas estereotipadas, colocando nulo o esforço dos três últimos séculos, quando se buscou, seguindo diversas teorias, o controle do 
processo ensino-aprendizagem (avaliação de modo que o aluno nada perdesse e o professor tudo pudesse). 
 Ainda em relação ao aluno Fábio, temos as seguintes situações:  
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Um dia descobrimos que quase todas as atividades que Fábio jogava fora ou se negava a fazer, estavam feitas e guardadas numa pasta em 
casa (prof. J., 1997). 
 
Fábio caminhava pelo pátio segurando um pedaço de papelão pequeno, perguntando: “Você tem uma tesoura? Preciso cortar isto aqui”. E 
repetia para todos os alunos e professores. Na sala de aula, o prof. J. perde a paciência rasga e joga fora o papelão. Fábio ao perder seu objeto 
se desarvora, sobe na mesa, nas carteiras, quer entrar nos armários. O prof. grita por minha ajuda. Quando cheguei na sala ele já estava 
sentado, mas agitado – olhar perdido pela janela, rindo, balanceio do corpo, movimentos estereotipados das mãos. O fechamento autístico, a 
necessidade de cortar, de separação do objeto, e paradoxalmente o corte insuportável, o sofrimento como se ele fosse o próprio objeto rasgado 
e atirado no lixo, não poderiam ser trabalhados ali, nesse lugar e momento. A classe aguardava uma atitude. Como a Pedagogia nada ensina de 
como se dirigir a pós-autistas, sentei-me ao seu lado, e perguntei: “O que você veio fazer na escola?”. Como ele me ignorasse, continuei 
utilizando do único recurso que restava diante do não saber – autoridade e posição. (CUFARO, 2000, p.57). 

 
Como pôde ser observado, o trabalho pedagógico com esse aluno, ora quase semelhante a todo aluno, ora tão desconhecido, que aprende como 

e quando deseja, no tempo lógico e não cronológico, confere a tentativa de controlar sentimentos ambivalentes, pois para a educação, o saber é 
consciente, pertinente ao “eu”, portanto, passível de fiscalização, planejamento e avaliação.  
 No relato de outra professora temos a seguinte situação: 
 

“Quem vem na escola vem para estudar, tem atividade na lousa...” 
Enquanto eu continuava com o meu discurso demagógico, de que não se pode perder a chance que a escola nos dá etc., ele tomou do lápis e 
em segundos efetuou toda a atividade de matemática, escrevendo o resultado antes de efetuar as operações. Pedi o exercício de História da 
semana anterior, ele, rindo, com suas estereotipias, escreveu de memória todas as perguntas e respostas (prof.ª A.1997). (CUFARO, 2000, p. 
58). 

 

 É importante frisar que a escola vem apresentando, há pelo menos quatro décadas, a queixa do fracasso escolar e indisciplinar, e a chegada do 

psicótico e/ou do autista no ensino comum oportunamente acelera e detona o processo inevitável de revisão teórica da educação, visto que ele coloca a 

escola ante o não saber, que rompe abruptamente. Assim, o real e o imaginário escolar não conseguem dar conta, instaurando-se a angústia, “um 

buraco”, que o discurso pedagógico não consegue “tapar”, nem com  todas as teorias cognitivistas, construtivistas, sociointeracionistas, etc. 

 Em outro trecho, temos: 

 
Fábio estendia a mão para todos, sempre igual e repetidamente. Então perguntei-me: “Ah! Você está me cumprimentando? Isto é um Boa 
Noite?” Então eu dizia: “Boa noite, Fábio!”, e procurava os seus olhos. Até que um dia, ele me cumprimentou dando a mão e disse: “'Boa noite, 
Sebastiana!” E me olhou nos olhos. Porque antes não olhava, nem falava, ele dava um BOA NOITE EVASIVO (assistente de direção conta as 
agruras pelas quais passou a escola, 1997). (CUFARO, 2000, p. 58). 
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 A partir dessa postura da assistente de direção, podemos concluir que ela faz um deslocamento da posição de Fábio enquanto “doente" para um 

suposto sujeito. O que era pura estereotipia (estendia a mão para todos...) passou a ter uma função (“Boa noite, Sebastiana”). Como educadora, ela oferta 

significante (dá um sentido) para não ficar na pura repetição do sintoma. Isto é, “Boa noite Sebastiana” não é ecolalia, nem aprendizagem por 

condicionamento, é uma demanda de reconhecimento de um aluno (mesmo sem curar-se) que foi colocado no lugar de sujeito e que pode ocupar outros 

lugares que não o de doente mental. 

 Jerusalinsky (1988, p.138) reflete o que pode significar a escola para as crianças e os adolescentes com transtornos psíquicos: 

 
[…] a figura da escola vem a calhar porque a escola não é socialmente um depósito como o hospital psiquiátrico, a escola é um lugar para entrar 
e sair, é um lugar de trânsito. Além do mais, do ponto de vista de representação social, a escola é uma instituição normal da sociedade, por onde 
circula, em certa proporção, a normalidade social. Portanto alguém que frequenta a escola se sente geralmente mais reconhecido socialmente 
do que aquele que não frequenta. É assim que muitos dos nossos psicóticos púberes ou adolescentes reclamam que querem ir à escola como 
seus irmãos, precisamente isso funcionaria para eles como um signo de reconhecimento de serem capazes de circular, numa certa proporção, 
pela norma social. E efetivamente isso acaba tendo um efeito terapêutico”. 
 

 Assim, em consonância com o “moderno” discurso da política inclusiva – pensando as restrições necessárias numa perspectiva de inclusão 
responsável – a educação deve propor ao aluno com transtornos psíquicos, primeiramente, um lugar na escola, isto é, uma designação de lugar social, 

que é especialmente importante para alunos com dificuldades de produzir laço social.  
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE DUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 
ÁREA DA SURDEZ 

 
A partir de uma proposta de educação bilingue, a Área da Surdez da Seed/Deein desenvolve as políticas públicas para surdos que 

utilizam como primeira língua a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e como segunda, a língua portuguesa na modalidade escrita, reconhecendo 
a singularidade cultural, linguística e educacional dos alunos surdos, inclusos tanto na rede pública quanto na rede conveniada de ensino. 

O surdo é aquela pessoa que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Libras (Decreto Federal n.º 5.626/2005). 

O Estado do Paraná reconhece a linguagem gestual codificada na Libras, e outros recursos de expressão a ela associados, como meio 
de comunicação, conforme Legislação Estadual n.º 12.095/98. Com a Lei n.º 10.436/02, o governo brasileiro reconhece a Libras como língua, 
e os surdos têm o direito de, nas instituições educacionais, terem as aulas ministradas em Libras, ou, pelo menos, com a presença de um 
intérprete de língua de sinais. 

 
 

1 INDICAÇÃO DE APOIOS EDUCACIONAIS 
 
 Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais Brasileira/língua portuguesa para surdos é o profissional bilingue que oferece suporte pedagógico 

à escolarização de alunos matriculados na Educação Básica da rede pública de ensino, por meio da mediação linguística – Libras e língua 
portuguesa, entre o aluno surdo e demais membros da comunidade escolar. Ele deve assegurar o acesso aos conteúdos e saberes 
acadêmicos e às atividades escolares propostas. 
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 Professor e instrutor surdo de Libras é o profissional que atende ao modelo referencial linguístico e cultural necessário para o 
desenvolvimento identitário das crianças surdas que estão matriculadas na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 
nas escolas regulares e para surdos, assim como nos Centros de Atendimento Especializados na Área da Surdez (Caes). 

 Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez é um espaço, em contraturno, constituído por profissionais bilingues (língua 
portuguesa e  Libras), cuja função é criar condições para a aquisição e desenvolvimento da Libras como primeira língua para as crianças 
surdas, assim como promover o ensino do português como segunda língua, na modalidade escrita, garantindo uma proposta bilíngue de 
ensino. 

 Programa de Escolaridade Regular com Atendimento Especializado constitui-se em classes de educação bilingue para surdos, matriculados 
nas séries iniciais do ensino fundamental, em que a Libras e a língua portuguesa na modalidade escrita, sejam as línguas de instrução e 
interação em sala de aula. Em função de ter como objetivo a escolarização formal dos alunos surdos, o Programa de Escolaridade Regular 
com Atendimento Especializado deve estar em consonância com a legislação vigente e as diretrizes pedagógicas e curriculares previstas 
para as demais turmas da série/ciclo/ano em questão. 

 Centro de Apoio aos Profissionais da Educação de Surdos do Estado do Paraná constitui-se em um espaço resultante de parceria entre o 
Ministério da Educação (MEC/Seesp) e a Secretaria de Estado de Educação do Paraná (Seed), para formação inicial e continuada dos 
profissionais envolvidos na educação de surdos e para a difusão da Libras e das questões que envolvem a surdez. 

 
2 ESTUDO DE CASO 
 

Em um colégio da rede estadual de ensino, frequenta J.M.B., aluno de 15 anos de idade, surdo e incluso numa turma do 7º ano. Na sala 
de aula comum são ofertadas a J.M.B. práticas educacionais elaboradas e voltadas aos ouvintes, sem adaptações curriculares necessárias 
aos surdos. Isso faz com que suas dificuldades de ordem linguística, sociopolítíca e cultural sejam acentuadas, sobressaltando principalmente 
a leitura e escrita da língua portuguesa. 
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Mesmo contando com a presença de um tradutor e intérprete de Libras em sala de aula, que é responsável pela mediação entre a língua 
portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais, a presença do aluno surdo nem sempre provoca mudanças nos procedimentos metodológicos dos 
professores, dificultando, assim, a aprendizagem de J.M.B., que apresenta limitações e o não domínio adequado dos conteúdos acadêmicos. 

J.M.B., frequenta, em contraturno, o Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez (Caes), onde poderá apropria-se de sua 
língua materna, a Libras, como primeira língua, e a Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua. Dessa forma, manterá 
contato com outros surdos, construindo a sua identidade e se organizando como membro de um grupo social, privilegiando a experiência visual 
no processo de ensino e aprendizagem. 
 
2.1 ENCAMINHAMENTOS PEDAGÓGICOS 
 

Após orientação da equipe pedagógica do NRE, que é responsável pela área da surdez, e também da orientação da professora do Caes, 
os professores da classe comum deverão rever sua ação pedagógica da seguinte forma: 

 Utilizar recursos visuais apropriados para ilustrar o conteúdo. 
 Montar um glossário composto por palavras e/ou expressões relevantes ao conteúdo (com seus significados), para que o aluno possa 

compreendê-las e relacioná-las nas duas línguas. 
 Promover, frequentemente, a verificação informal/formal da aprendizagem nas aulas, por meio de questões, exercícios e diálogo com o 

aluno a fim de sanar possíveis dúvidas. 
 Corrigir a escrita, por meio da análise da influência da Libras na escrita, manifestada principalmente pelo uso de frases curtas, erros de 

ortografia, concordância, omissão de elementos de ligação, avaliando a capacidade de argumentação e coerência conceitual. Para 
avaliar é necessário utilizar 02 (dois) critérios: 

- acadêmico: conceitual, ou seja, o que o aluno aprende; 
- linguístico: capacidade de leitura, interpretação e escrita, respeitando-se o vocabulário trabalhado nas aulas. 
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ortografia, concordância, omissão de elementos de ligação, avaliando a capacidade de argumentação e coerência conceitual. Para 
avaliar é necessário utilizar 02 (dois) critérios: 

- acadêmico: conceitual, ou seja, o que o aluno aprende; 
- linguístico: capacidade de leitura, interpretação e escrita, respeitando-se o vocabulário trabalhado nas aulas. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

 ÁREA DA SURDOCEGUEIRA 

 

 A área da surdocegueira tem como principal objetivo ofertar às pessoas surdocegas serviços de apoio adequados, metodologia e materiais 

pedagógicos, que permitam um ambiente acadêmico facilitador para processo de ensino e aprendizagem, dando-lhes igualdade de oportunidades.  

 A pessoa surdocega apresenta uma das deficiências menos conhecidas. Não é uma pessoa cega que não possa ver, nem um surdo que não 

possa ouvir. É uma pessoa com uma deficiência multissensorial, privada do uso dos seus sentidos espaciais e de distância, razão pela qual sua 

educação deve partir de necessidades individuais. (SERPA, 2001). 

 O surdocego pode ter adquirido essa deficiência na fase pré ou pós-linguístico: 
 Surdocego Pré-linguístico - É a pessoa que ficou surdocega antes da aquisição de uma língua oral ou gestual. 
 Surdocego Pós-linguístico - É a pessoa que ficou surdocega após a aquisição de uma língua, seja esta oral ou gestual. 

 

 Quando falamos em surdocegueira adquirida, nos referimos a um grupo de pessoas que:  

 nasceram com audição e visão normal e adquiriram perdas totais ou parciais de visão e audição no decorrer da vida. 

 possuem perda auditiva ou são surdas congênitas com deficiência visual adquirida. 

 possuem perda visual ou são cegas congênitas com surdez adquirida. 
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1 COMUNICAÇÃO 
 
 A visão e a audição têm um papel determinante para o processo do desenvolvimento da comunicação. É a visão que proporciona à criança a 

compreensão do concreto, que lhe permite ter acesso ao mundo e que lhe desperta progressivamente a curiosidade para se movimentar e começar 

a explorar o ambiente. Já a audição permite a manutenção do contato do campo visual, bem como o desenvolvimento da codificação da capacidade 

de falar das coisas mesmo na ausência delas. Esta capacidade associada a experiência possibilita o desenvolvimento do pensamento simbólico, 

desenvolve a sequencialização e a noção de tempo. A associação destas duas capacidades perceptivas proporciona à criança, além do 

desenvolvimento da antecipação de acontecimentos, a previsão de perigos potenciais. 

 As crianças surdocegas têm dificuldades em se comunicar. O mundo para elas apresenta-se como caótico, desorganizado e potencialmente 

perigoso, tornando-as incapazes de se aventurar para sua descoberta. 

 Para que a comunicação da pessoa surdocega possa ser bem sucedida, temos que levar em consideração quatro aspectos distintos: 

 Contexto (local, pessoas envolvidas, tópico do que será tratado). 

 Conteúdo (o que se vai dizer, o que vai selecionar como importante para referir num determinado contexto). 

 Forma (de que modo a informação vai ser transmitida: através de objetos, gestos ou língua de sinais). 

 Pessoas (quem serão os interlocutores). 

 

 Além disso, devemos levar em conta os dois tipos de comunicação: receptiva (processo de recepção e compreensão da mensagem) e 

expressiva (como exprimir pensamentos e desejos).  

 

 

1.1 PRINCIPAIS FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Alfabeto manual tátil: Sistema alfabético que corresponde ao alfabeto manual utilizado pelas  pessoas surdas - às vezes apresenta 

adaptações -, utilizado sobre a palma da mão da pessoa surdacega para que esta perceba através do tato. 
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 Escrita em tinta: Sistema alfabético que consiste na escrita da mensagem em tinta, com tipos ampliados, de maneira que esta possa ser 

percebida pela pessoa surdacega através de seu  resíduo visual. 
 Escrita na palma da mão: Sistema alfabético que consiste em escrever a mensagem, com  letras maiúsculas, com o dedo indicador do 

interlocutor no centro da palma da mão da pessoa  surdocega para que esta perceba através do tato. 
 Leitura labial:  É a recepção de mensagens expressas pelo interlocutor mediante a língua oral,  através da leitura labial realizada pela 

pessoa surdacega com a utilização de seu resíduo visual. 
 Letra do alfabeto através da posição dos dedos: O intérprete move os dedos das mãos da  pessoa surdacega formando as letras do 

alfabeto. 
 Língua de sinais tátil: Sistema não alfabético que corresponde à língua de sinais utilizadas  tradicionalmente pelas pessoas surdas, mas 

adaptadas ao tato, através do contato das mãos da  pessoa surdocega com as mãos do interlocutor. 
 Língua de sinais em campo visual reduzido: Sistema não alfabético no qual a pessoa se comunica com o surdocego utilizando a língua de 

sinais em campo espacial menor e a uma distância maior para que possa ser percebida. 

 

 

2 ATENDIMENTOS OFERTADOS NA ÁREA 

 

 CAE Surdocegueira: Centro de Atendimento Especializado para Surdocegueira.  Esse Centro de Atendimento tem como principal finalidade 

a garantia, na escolarização, do guia intérprete para mediação do aluno com surdocegueira e do atendimento especializado para aqueles 

que não possuem matrícula no ensino formal. 
 Guia Intérprete: É o profissional que realiza um trabalho de transmissão da informação visual e comunicação para a pessoa surdacega, em 

qualquer circunstância que necessite, permitindo-lhe o acesso à informação e conduzindo-o em sua mobilidade.  
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GUIA INTÉRPRETE 

 

 Orientar a pessoa surdacega na locomoção e orientação no espaço escolar. 

 Contribuir com o professor de sala na organização de materiais permanentes no espaço escolar. 

 Proporcionar modificações nos conteúdos educacionais, se necessário, e de acordo com o especificado no programa educacional. 

 Prover a motivação necessária para que a pessoa com surdocegueira tenha iniciativa. 

 Assegurar à pessoa surdacega o direito de ter: material adaptado de acordo com suas necessidades; objetos e formas necessárias para sua 

comunicação; ampliação do tempo para realização das avaliações aplicadas pelo professor; e a frequentar o atendimento educacional 

especializado. 

 

 

4 EDUCAÇÃO DO SURDOCEGO 
 
 A proposta de trabalho educacional para a pessoa surdocega é “desenvolver” a imagem mental do mundo, simbolizar conceitos e a 

comunicação. Isto só se obtém com trabalho criterioso e metodologia apropriada, priorizando, no primeiro momento, o vínculo do aluno com o 

professor, sendo, portanto, necessário nesta fase, o atendimento individualizado direcionado para as necessidades de cada aluno. 

 O currículo não deverá seguir normas acadêmicas do tradicional, mas, sim, adequar atividades funcionais de acordo com o desenvolvimento 

de cada aluno. 

 

 

4.1 COMO TRABALHAR? 
 

 Atividades significativas: Deve-se trabalhar o menos possível com situações artificiais e materiais abstratos, o ideal é utilizar situações de 

vida diária. 
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 Imagem repetida: O aluno, para aprender, necessita ser exposto repetidamente frente a uma situação de aprendizagem, pois necessita 

formar a imagem mental, isto não quer dizer que a repetição deve ser cansativa para o aluno e professor. 
 Consistência: Para conseguir construir um ambiente de segurança, o professor deve ser consistente na sua atitude, na imposição de limites 

e nas suas expectativas.  
 Rotina: A rotina é muito importante para que possa levar o aluno a se sentir seguro e para isto o professor deverá organizar o seu tempo, 

suas atividades e seu dia utilizando as técnicas adequadas. 
 Persistência: O professor deve saber conduzir o aluno a uma resposta, dando-lhe tempo suficiente e uma oportunidade adequada. 
 Abordagem positiva: O professor deverá auxiliar, porém quando em uma situação de aprendizagem o aluno dá uma resposta incorreta, o 

erro implica que o aluno deve ter mais tempo; mais experiência naquela situação. 
 Formas de comunicação adequada: Oferecer diferentes formas de comunicação e respeitar a escolha do aluno para se comunicar. 
 Conteúdo: Apesar de haver necessidade de rotina no conteúdo, é preciso estar atento para possível alteração, observando as respostas 

dada pelo aluno. 
 Materiais: Adaptar materiais de acordo com as patologias visuais e/ou motoras do aluno. 
 Condutas inadequadas: O programa educativo deve buscar substituições de condutas inadequadas por outras mais adequadas.  

 

 

4.2 COMO ORGANIZAR O AMBIENTE DE SALA DE AULA 

 

 Recomenda-se que os alunos sentem em posições fixas. 

 O aluno ou professor deve estar a uma distância mínima de 2 metros. 

 A iluminação, se for fluorescente ou incandescente, deve ser adequada e de intensidade ajustável; ter lâmpadas individuais na mesa sempre 

que possível. Se houver iluminação natural, eliminar o reflexo. 

 O professor deverá ficar sempre na mesma área durante as explicações ou instruções para o grupo.  
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 A lousa deve estar limpa para que tenha o máximo de contraste. 

 Os móveis devem estar dispostos de modo que permitam uma considerável liberdade de movimentos em espaços abertos; devem ser 

estáveis e não devem ser pontiagudos. 

 Todos os materiais didáticos devem ter letras maiores, com fonte de, no mínimo, 12 e máximo 18. 

 

 

4.3 ORIENTAÇÃO AO PROFESSOR DO ENSINO COMUM 

 

 Motivar e organizar interação e formas de comunicação com a pessoa surdacega. 

 Planejar em conjunto com o professor especializado atividades significativas, lúdicas e funcionais. 

 Ajudá-la a explorar o meio e evitar superprotegê-la. 

 Adaptar as atividades de linguagem, simbólicas, histórias, de pesquisa e artes, para que possa participar ativamente. 

 Avaliar e reavaliar, em conjunto com o professor especializado, família e equipe, os avanços, as dificuldades, as estratégias e as 

intervenções necessárias. 

 

 
5 COMO ENTRAR EM CONTATO COM UMA PESSOA SURDACEGA 

                       

 É natural que ao encontrarmos uma pessoa surdocega pela primeira vez nos sintamos um pouco desorientados sobre como agir com ela. A 

seguir apresentamos algumas sugestões que podem servir para que nos sintamos mais seguros para nos comunicarmos com elas. 

 

 A primeira ação que devemos fazer é informá-la de nossa presença, tocando-lhe suavemente no ombro ou no braço. Caso a pessoa 

surdacega esteja concentrada executando uma tarefa, devemos esperar até que ela possa nos atender. Se ela tiver baixa visão, devemos 
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   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS COORDENAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR  

 
Os Agentes Educacionais nas Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual: reconhecimento e profissionalização 

 

A educação escolar é permeada pelo trabalho de múltiplos sujeitos que compartilham tempos de convivência e interação. Mas, af inal, 

quem são estes sujeitos? 

Monlevade (2013) apresenta um breve histórico que contribui para essa análise: 
Nos 210 anos de educação jesuítica eles eram chamados de “irmãos coadjutores” – e trabalhavam, na maioria, em funções não docentes, como 
as de enfermeiros, sacristães, bibliotecários, cozinheiros, hortelãos, escriturários, arquivistas, tesoureiros, administradores de fazendas e 
engenhos, pedreiros, pintores, marceneiros, ferreiros, arquitetos e até pilotos de navios. Ao contrário dos “padres” que, além das funções 
sacramentais, ocupavam os cargos de professores nos colégios secundários e escolas primárias, e tinham longa formação humanística e 
pedagógica, os coadjutores não possuíam via de regra formação profissional formal. Todos sabiam ler e escrever, ou mesmo escolarização mais 
avançada, mas dominavam seus “ofícios” o mais das vezes pelo aperfeiçoamento da prática de trabalho, obtida fora ou dentro da Companhia de 
Jesus.  
Expulsos os jesuítas, vigorou por algumas décadas o sistema pombalino das Aulas Régias, ministradas por professores leigos sem formação 
específica em ambientes sem estrutura física pedagógica, em regime de externato, que dispensavam a presença da maioria dos serviços não 
docentes. Para a conservação, limpeza e segurança dos locais das aulas serviam escravos e escravas. 
A partir das décadas finais do Império e principalmente com a República (1889), circunstâncias novas expressas no advento dos núcleos 
urbanos mais significativos exigiram a construção de prédios para o ensino primário (Grupos Escolares) e para o ensino secundário público 
(Liceus, Ateneus e Colégios). Esses novos espaços comportaram o advento de novos atores não docentes, como secretários, bedéis, porteiros, 
zeladores. Daí a criação de cargos burocráticos via concurso público, quando se tratava de competências que demandavam escolaridade, ou 
via indicações políticas, no caso, principalmente, dos serviços “braçais” de conservação, limpeza e vigilância. Neste período, nenhuma formação 
profissional é exigida desses trabalhadores e, quando admitidos por concurso, as provas se limitavam aos conteúdos dos cursos primário ou 
ginasial. 
É depois da Segunda Guerra Mundial que passa a aumentar o número dos “funcionários” ou “servidores” das escolas públicas, por duas razões: 
a primeira, derivada da construção em número crescente de escolas com mais espaços, de maior complexidade, que demandavam multiplicar 
quem os limpasse e conservasse; a segunda, pelo surgimento de novas tarefas, como as da merenda escolar e as das tecnologias audiovisuais 
ou mesmo derivadas da comunicação letrada – tempo dos datilógrafos e dos mimeógrafos, que requeriam novos atores para sua operação e 
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Os Agentes Educacionais nas Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual: reconhecimento e profissionalização 
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manutenção. Cresce nesse período (1945-1980) o recrutamento via clientelismo político de porteiros, merendeiras e serviçais, que em nada 
contribuiu para a urgência de alguma formação profissional, para eles, e para os demais funcionários. 
Na década de 1970 surgem as primeiras entidades de funcionários não docentes em São Paulo (AFUSE), no DF (futuro SAE) e, fina lmente, no 
Paraná (futuro SINTE). Ao mesmo tempo, muitos “trabalhadores em educação não docentes” passaram a participar de mobilizações dos 
professores organizados em associações e até mesmo nelas se filiaram. Esse movimento contribuiu para a formação de uma identidade própria 
da categoria. (MONLEVADE, 2013, p. 1). 

 

A partir da Lei n. 12.014/2009, que altera o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os funcionários 
legalmente habilitados foram reconhecidos como educadores, segundo a definição das categorias de profissionais da educação. Assim, os 
educadores são: os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e 
médio;  os trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e os trabalhadores em educação, 
portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 

No Paraná, a Lei Complementar n. 123/2008 instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro dos funcionários da 
Educação Básica da Rede Pública do Estado, o que representa um passo importante na trajetória da profissionalização dos Agentes 
Educacionais I e II. 
 O aperfeiçoamento profissional e a formação do funcionário de escola na sua especificidade (como educador) possibilita superar o 
preconceito conservador que os coloca como meros executores de tarefas, tornando-os conscientes de seu papel de agentes ativos na 
realização da função social da educação escolar. 

Além disso, para Monlevade (2013), existem outros aspectos que precisam ser considerados sobre estes sujeitos das escolas. 
 

O primeiro é que a afirmação da categoria dos funcionários como profissionais da educação só se viabiliza e se explica politicamente à luz da 
consideração de que, passada a fase elitista que dominou a educação escolar brasileira de 1550 a 1827, mas que manteve vários de seus 
traços até hoje, e no bojo da natureza seletiva dos sistemas de ensino de 1827 para cá, desenvolve-se e afirma-se gradativamente um novo 
período que se pretende pautado pelos valores democráticos de universalidade de acesso e de participação de todos os atores na gestão e na 
realização dos currículos.  
O segundo tem a ver com a construção da identidade dos funcionários. Não vai ser superada automaticamente a invisibilidade social dos 
funcionários nas escolas e nos sistemas, senão por uma sistemática valorização de seus papéis de educadores. Sua subalternidade política, 
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calcada em séculos de obediência e de passividade diante de professores, gestores e políticos, não se substitui por obra e graça da 
participação em colegiados, nem mesmo pela possibilidade legal de disputarem eleições de direção de escolas – fato que começa só agora a 
ser “digerido” pela sociedade. Sua marginalidade pedagógica, de que derivava sua denominação de “pessoal de apoio”, de “auxiliares” e de 
“servidores”, também não se transforma em integração nas escolas pelo fato de cursarem currículos de conteúdo “técnico-pedagógico” de nível 
médio e superior ou de ostentarem seus respectivos diplomas. Sua subvalorizarão salarial, caracterizada não somente pelos valores de suas 
remunerações que tangencial o salário-mínimo, mas também pela própria exclusão dos recursos do FUNDEB destinados aos profissionais da 
educação e pela demora da tramitação da lei federal que institui o Piso Nacional para todos, não se supera automaticamente pela aquisição dos 
diplomas técnicos e tecnológicos, nem pela inclusão em carreiras específicas ou integradas às dos colegas professores. (MONLEVADE, 2013, 
p. 6, grifo do autor). 

 

Esse reconhecimento implica em uma concepção de educador que ultrapasse os limites da sala de aula e supere o preconceito 
histórico que vê os funcionários não docentes apenas como trabalhadores braçais, tarefeiros, alienados das ações pedagógicas. Para tal, “os 
funcionários, conscientes do seu papel de educadores, precisam construir a sua nova identidade profissional, isto é, ser profissionalizados, 
recebendo formação inicial e continuada tanto quanto os professores” (BRASIL, 2006, p. 32).  

Neste sentido, o Ministério da Educação apresentou uma política de valorização dos trabalhadores em educação com foco nos 
funcionários das escolas e nesta proposta amplia a concepção do processo educacional, reafirmando a participação dos trabalhadores não 
docentes neste processo: 

 
Hoje, com a progressiva expansão da escolarização, percebe-se que, mais do que ser instruída por professores, a população precisa ser 
educada por educadores, compreendendo-se que todos os que têm presença permanente no ambiente escolar, em contato com os estudantes, 
são educadores, independentemente da função que exerçam. 
Nesse cenário, merendeiras precisam, também, cuidar da educação alimentar, bibliotecários, ajudar na construção do hábito da leitura e da 
educação literária, secretários devem colaborar com o processo avaliativo do ensino e da aprendizagem, configurando-se a instituição de novas 
identidades funcionais. (BRASIL, 2004, p. 16). 

 

Todos os espaços da escola, além do espaço da sala de aula, são importantes espaços educativos. No contexto de uma gestão 
democrática é importante que os Agentes Educacionais participem na elaboração do Plano de Ação da escola para que se efetive um 
processo de construção de uma escola democrática. Tendo em vista que os Agentes Educacionais são também educadores e atuam no dia a 
dia da escola, é de suma importância que eles reflitam sobre o seu trabalho, tenham conhecimento e embasamento para discutirem sobre a 
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE – DEDI 

 
Sujeitos da escola pública do Paraná - Diversidade1 

 
 No vídeo “Diversidade e currículo – bloco I", disponibilizado na página da semana pedagógica 2014, o professor pós-doutor em 
Educação Miguel Arroyo Gonzalez, fala sobre educação e diversidade, estabelecendo relações entre educação, diversidade e direitos 
humanos. De acordo com Miguel Arroyo, os educandos nunca foram esquecidos nas propostas curriculares. A questão é com que tipo de 
olhar eles foram e são vistos. Podemos ir além: Com que olhar foram e são vistos os educandos nas suas diversas identidades e diferenças? 
Será que ainda continuamos discursando sobre a diversidade, mas agindo, planejando, organizando o currículo como se os alunos fossem 
um bloco homogêneo e um corpo abstrato; como se continuássemos com um protótipo único de aluno; como se a função de escola e do 
trabalho docente fosse conformar todos a esse protótipo único? Os educandos são os sujeitos centrais da ação educativa? 
 Cabe destacar que foram eles, os alunos, articulados ou não em movimentos sociais, que trouxeram a luta pelo direito à divers idade 
como uma indagação ao campo do currículo. Portanto, esse é um movimento que vai além do pedagógico: estamos em um campo político. O 
que se observa no Eixo II – Educação e Diversidade: Justiça Social, inclusão e Direitos Humanos – do Documento – Referência Conae 2014, 
é que: 
 [...] 
 “A diversidade, como dimensão humana, deve ser entendida como a construção histórica, social, cultural e política das diferenças que 
se expressa nas complexas relações sociais e de poder.” 
 [...] 

                                                 
1 O texto foi produzido pelos técnicos(as) do Departamento da Diversidade/Seed. 
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 “No contexto das relações de poder, os grupos humanos não só classificam como, também, hierarquizam-nas, colocando-as em 
escalas de valor e subalternizam uns em relação a outros. Nesse processo, as diferenças são descaracterizadas e transformadas em 
desigualdades.”  

[...] 
 “Assim, as políticas educacionais voltadas ao direito e ao reconhecimento à diversidade estão interligadas à garantia dos direitos 
sociais e humanos e à construção de uma educação inclusiva.” (BRASIL, 2013, p. 28). 
 [...]           
 “Historicamente, os movimentos: feminista, indígena, negro, quilombola, LGBT, ambientalista, do campo, das pessoas com deficiência, 
dentre outros, denunciam as ações de violência, desrespeito aos direitos humanos, intolerância religiosa e toda forma de fundamentalismo, 
racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e segregação, que incidem sobre os coletivos sociorraciais considerados diversos.” 
(BRASIL, 2013, p. 28). 
 […] 
 O documento ainda indica que a escola deve ser “espaço privilegiado na promoção dos direitos humanos, buscando garantir a 
inclusão, o respeito e a valorização das diferenças, sem qualquer forma de preconceito ou de discriminação [...]”.(BRASIL, 2013, p. 35). 

 

Texto 2 
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 De acordo com o vídeo, o texto e a charge podemos refletir sobre a realidade em que a escola está inserida. Estão presentes sujeitos 

da diversidade, no que se refere às diferenças sócio-étnico-raciais, econômicas, de gênero, orientação sexual, de indivíduos oriundos do 

campo, cidade, ilhas? A escola percebe os sujeitos da diversidade como “sujeitos reais de direito”, inserindo-os no cotidiano escolar? Propõe 

estudos, reflexões, debates e intervenções para a construção de um projeto coletivo curricular com o objetivo de adequar o ensino às 

necessidades reais desses sujeitos? 

 
Quem são os sujeitos da diversidade 
 
1-Sobre os indígenas 
 
 Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no País. Estima-se 

que, na época da chegada dos europeus, havia mais de 1.000 povos indígenas, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente 

encontramos no território brasileiro 241 povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes. 

 Os povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas 

rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do País. 

 A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias, situadas no interior de 690 terras indígenas, de Norte a Sul do 

território nacional. No Estado do Paraná, há aproximadamente 16.000 indígenas, distribuídos entre os Kaingang, Guarani, Xetá e Xokleng, 

nas diversas regiões do Estado. 

 Apesar do grande número de indígenas ainda presentes no Brasil, há uma série de ideias equivocadas que alguns brasileiros têm 

sobre os índios. Freire (2000, p. 17-33) elenca algumas: 
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 A primeira ideia é acreditar que os índios constituem um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas 

crenças, a mesma língua. 

 A segunda ideia equivocada é considerar as culturas indígenas como atrasadas e primitivas. 

 O terceiro equívoco é o congelamento das culturas indígenas. A maioria dos brasileiros apreendeu a ideia equivocada da 

imagem de como deve ser o índio: nu ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha, tal como foi descrito por Pero Vaz de 

Caminha. Nós não concedemos às culturas indígenas aquilo que queremos para a nossa: o direito de entrar em contato com 

outras culturas e, como consequência desse contato, mudar. 

 O quarto equívoco consiste em achar que os índios fazem parte apenas do passado do Brasil. 

 Por último, o quinto equívoco, é o brasileiro não considerar a existência do índio na formação de sua identidade. 

 
2 – Sobre os sujeitos da diversidade sexual 
  

 Segundo Stuart Hall (2011), os sujeitos são compostos por múltiplas identidades. Dessa forma, a Coordenação das Relações de 

Gênero e Diversidade Sexual tem como função afirmar as especificidades dos sujeitos da diversidade, que vêm sendo historicamente 

discriminados e vitimizados, para que sejam considerados e respeitados no espaço escolar e na sociedade. 

 As identidades se relacionam e marcam os sujeitos de maneiras diversas, e por isso devem ser consideradas nos processos 

educativos. Por exemplo, a menina que é quilombola na sua identidade étnica é também mulher, portanto, possui uma identidade de gênero 

feminina e uma orientação sexual que pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Além disso, essa menina pode ter alguma 

deficiência, estar fora do peso considerado padrão e pode não ter condições financeiras adequadas. No entanto, mesmo assim, deve ser 

considerada e respeitada na escola. 

 Lésbicas, gays, bissexuais e heterossexuais são identidades pautadas na orientação sexual. Travestis e transexuais constroem uma 
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identidade de gênero independente de seu sexo biológico. Esses sujeitos, organizados em movimentos de afirmação de identidades em torno 

da sigla LGBT, lutam por respeito aos direitos e à cidadania. 

  

 Segundo o material Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em gênero, sexualidade, orientação sexual e 

relações étnico-raciais, compreende-se gênero 

 
como a maneira como alguém se sente, se identifica, se apresenta para si e para os demais e como é percebido/a como “masculino” ou 
“feminino” ou, ainda, uma mescla de ambos, independente tanto do sexo biológico quanto da orientação sexual [...] A expressão 
orientação sexual, que se contrapõe a uma determinada noção de “opção sexual”,2 refere-se ao sexo que elegemos como objeto de 
desejo e afeto. Hoje, são reconhecidos três tipos de orientação sexual: a heterossexualidade; a homossexualidade; e a bissexualidade. 
(BRASIL, 2009, p.102). 

 
 Para saber um pouco mais sobre esses conceitos, recomendamos a leitura do material desenvolvido para o Curso de Gênero e 

Diversidade na Escola, disponível no link: http://www.e-clam.org/downloads/Caderno-de-Atividades-GDE2010.pdf. 

 
3 – Sobre os sujeitos do campo 
 
 A Coordenação da Educação do Campo tem a finalidade de desenvolver com os  sujeitos do campo – “posseiros, bóias-frias, 

ribeirinhos, ilhéus, atingidos por barragens, assentados, acampados, arrendatários, pequenos proprietários, caboclos dos faxinais” (PARANÁ, 

2010, p. 24-25) –,  um projeto educativo que dialogue com a sua identidade,  cultura e com o seu conhecimento no seu tempo e no seu 

espaço. 

 Dialogar constantemente com a realidade mais ampla nos permite pensar a escola desde o seu lugar e seus sujeitos e juntos 

estudarmos/discutirmos/refletirmos sobre as grandes questões que abrangem a educação deste tempo. 
                                                 
2 A expressão “opção sexual” nos leva a crer, equivocadamente, que a sexualidade seja uma escolha deliberada e supostamente rea lizada de maneira autônoma pelo indivíduo, 

independente do contexto social em que se dá. Assim, a expressão mais adequada e utilizada hoje é “orientação sexual”, que contempla a ideia de construção. 
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 A escola pública é um espaço pedagógico por excelência, onde as novas pedagogias devem permear os currículos, pois sabe-se que 

novos sujeitos estão nesta instituição de ensino. As juventudes devem ser tratadas de acordo com, e,  para o seu tempo. 

 As políticas públicas empreendidas pela Seed/Dedi/CEC procuram combinar pedagogias que contemplem e cultivem a(s) 

identidade(s), valor(es), memória(s), saber(es), modo de pensar, de agir, de produzir, visando buscar as transformações na educação de 

pessoas como sujeitos humanos, sociais, históricos e políticos. 

 É preciso pensar a educação que tem no ser humano o seu fundamento e especificidades, ou seja, a educação da infância, da 

juventude e da idade adulta. Entendemos que estamos abertos à nossa própria transformação, acompanhando as mudanças, aprofundando 

conhecimento/pedagogias para podermos fomentar novas reflexões e novas políticas educacionais voltadas ao(s) sujeito(s) do campo. 

 
4 – Sobre os sujeitos da diversidade étnico-racial 
 

 A Coordenação da Educação das Relações da Diversidade Étnico-Racial tem promovido políticas públicas educacionais de 

atendimento às demandas da educação escolar quilombola e educação das relações étnico-raciais por meio do permanente diálogo com os 

movimentos sociais, com o objetivo de fortalecer a identidade, valorização, respeito e ensino da singularidade cultural e saberes africanos, 

afro-brasileiros e das comunidades remanescentes de quilombos e comunidades negras tradicionais. 

 A demanda da educação das relações da diversidade étnico-racial está presente nas escolas da rede estadual de ensino e tem como o 

objetivo a implementação de políticas públicas de enfrentamento e combate ao racismo e todas as formas de discriminação e preconceito 

étnico-racial, com vistas ao reconhecimento e a valorização da história e da cultura afro-brasileira e africana, e o atendimento da Lei n. 

10.639/03, que modifica a LDBEN n. 9.394/96, em seu artigo 26. 

 Como forma de inserir no espaço escolar a temática da educação das relações da diversidade étnico-racial, instituíram-se as equipes 

multidisciplinares, regulamentadas através da Resolução n. 3.399/2010 – GS/Seed e pela Instrução n. 010/2010 – Sued/Seed, atendendo ao 

disposto no Art. 8º da Deliberação nº 04/06 – CEE/PR, com a finalidade de orientar e auxiliar, de forma autônoma, o desenvolvimento das 
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ações relativas à educação das relações étnico-raciais e ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, nos 

estabelecimentos de ensino e nos núcleos regionais de educação. 

 A partir do contexto de cada escola, a equipe multidisciplinar desenvolve um plano de ação, com o objetivo de valorizar a história e 

cultura de alunas(os) negras(os), indígenas, quilombolas, bem como problematizar os processos de exclusão, racismo e preconceito étnico-

racial, buscando possíveis soluções para os conflitos das relações étnico-raciais do cotidiano escolar. 

 

5- Sobre os ciganos 

 

 Considerando o afastamento das crianças e jovens de cultura cigana da escola pública, procura-se mudar a tradicional e linear 

explicação desse afastamento baseada na afirmação de que “os ciganos não gostam da escola”. 

 Para compreendermos as razões dos baixos níveis de escolaridade e do afastamento dessas comunidades da escola, faz-se 

necessário o conhecimento da etnicidade cigana, dos processos de socialização e educação familiares, das suas formas, expectativas e 

perspectivas de vida e, também, o conhecimento e compreensão desses processos por parte da escola, enquanto instituição e responsável 

em trabalhar as diferenças culturais. 

 Segundo Kenneth Santos (2013), 

 

A análise histórica é uma perspectiva para o entendimento da constituição dos ciganos, suas características étnicas e representatividade social 

diante de outras culturas e/ou a dominante. Esse é o ponto de partida para encontrar respostas, ou até mesmo, pistas para ana lisar os porquês 

da invisibilidade social e marginalização das etnias ciganas frente às políticas públicas educacionais. (p. 18.497) 

 

Os ciganos são marcados historicamente pela categorização da concepção dos valores sociais, que universalizam a cultura desses povos, cria 

barreiras, espaços distintos de diferenciação étnica e impede a integração destes às sociedades coletivas. O resultado deste processo é o 

desencadeamento da segregação social e estereotipação. (p. 18.498) 
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 Para conhecer a realidade dos povos ciganos no Brasil e no mundo, é preciso refletir sobre as dinâmicas de discriminação que afetam 

essas comunidades e sobre o papel desempenhado pela escola na luta contra a discriminação contra este segmento da população, é 

necessário o envolvimento dos profissionais da educação em momentos de sensibilização e estudo dedicado à importância da inclusão dos 

temas referentes aos povos ciganos nas escolas. 

 No Brasil, o Projeto Kalinka, da Associação Internacional Maylê Sara Kalí, apresenta experiências, metodologias e resultados da 

implementação em diferentes contextos e com diferentes públicos. 

 
Para acessar estudos e pesquisas produzidos sobre os povos ciganos no Brasil, e sobre o Projeto Kalinka: www.amsk.org.br/ 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

 
CURRÍCULO – UM GRANDE DESAFIO PARA O PROFESSOR1 

 Nereide Saviani2 

 

  Falar de currículo como desafio para o professor remete para a discussão de processos de elaboração e implementação curriculares, 

os quais deveriam, necessariamente, contar com a efetiva participação de docentes dos vários graus, níveis e modalidades de ensino, em 

todas as disciplinas e séries, de forma integrada. Digo deveriam, porque, no mais das vezes, isto não ocorre. Garantir tal participação é, talvez, 

o principal desafio. [...]3 

Tenho tido oportunidade de discutir questões de currículo em diversos eventos (...) e artigos4, [nos quais] abordo aspectos implicados na 

concepção de currículo e analiso como eles se manifestam em prescrições curriculares, para refletir sobre sua repercussão no desenvolvimento 

do currículo em situações concretas. Penso que não é demais retomá-los, ainda que sinteticamente, quando se trata de refletir sobre os desafios 

que se colocam para a atividade docente, nesse âmbito.  

 

                                           
1 Texto referente à palestra proferida a 05/12/02, no Ciclo de Conferências promovido pela Apeoesp – São Paulo/SP. Publicado em Revista de Educação. Nº 16. São Paulo, 2003 – pp. 35-38.   
2 Doutora em Educação pela PUCSP e professora do Mestrado em Educação da Universidade Católica de Santos –  UniSantos.  
3 Na presente versão, foram suprimidos ou modificados os trechos em que me dirijo especificamente à entidade promotora do evento mencionado.  
4 Destaco, entre outros: Saviani, 1995; 1996; 2000.  
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 Problemas básicos implicados no tratamento do currículo   

De acordo com Gimeno Sacristan (1998) – pesquisador espanhol, estudioso de questões curriculares e preocupado com problemas da 

escola pública – o currículo deve ser entendido como processo, que envolve uma multiplicidade de relações, abertas ou tácitas, em diversos 

âmbitos, que vão da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas pedagógicas, na escola como instituição e nas unidades 

escolares especificamente. Para compreendê-lo e, principalmente, para elaborá-lo e implementá-lo de modo a transformar o ensino, é preciso 

refletir sobre grandes questões, como as que seguem:  

           Que objetivos, no nível de que se trate, o ensino deve perseguir?  
O que ensinar, ou que valores, atitudes e conhecimentos estão implicados nos objetivos?  
Quem está autorizado a participar nas decisões do conteúdo da escolaridade?  
Por que ensinar o que se ensina, deixando de lado muitas outras coisas? Trata-se da justificativa   do conteúdo.  
Todos esses objetivos devem ser para todos os alunos/as ou somente para alguns deles?  
Quem tem melhor acesso às formas legítimas de conhecimento?  
Esses conhecimentos servem a quais interesses?  
Que processos incidem e transformam as decisões tomadas até que se tornem prática real?  
Como se transmite a cultura escolar nas aulas e como deveria se fazer? [Já que a forma de ensinar não é neutra quanto 
ao conteúdo do ensinado].  
Como inter-relacionar os conteúdos selecionados oferecendo um conjunto coerente para os alunos/as?  
Com que recursos metodológicos, ou com que materiais ensinar?  
Que organização de grupos, professores/as, tempo e espaço convém adotar?  
Quem deve definir e controlar o que é êxito e o que é fracasso no ensino?  
Como saber se houve êxito ou não no ensino e quais consequências têm sobre o mesmo as formas de avaliação 
dominantes?  
Como podem se mudar as práticas escolares relacionadas com esses temas?  

(Gimeno Sacristan, p. 124-125)  
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O currículo como processo  

 Para esse autor, o currículo como processo se expressa em diversos âmbitos de decisões e realizações, intimamente relacionados e 
interdependentes, quais sejam: a) o âmbito das decisões políticas e administrativas: o currículo prescrito e regulamentado; b) o das práticas 
de desenvolvimento, modelos em materiais, guias: o currículo planejado para professores e alunos; c) o das práticas organizativas: o currículo 
organizado no contexto de uma escola; d) o da reelaboração na prática – transformações no pensamento e no plano dos professores/as, e 
nas tarefas escolares: o currículo em ação; e) o das práticas de controle internas e externas: o currículo avaliado. (Cf. idem, idem, p.139).  

Eis como pode ser descrita essa dinâmica:  

  
Uma análise superficial do que se faz para elaborar, implantar e desenvolver um currículo nos diz que nesses processos 
participam múltiplas ações fora das instituições escolares e dentro delas, umas de caráter pedagógico e outras não, que 
determinam a prática real: prescreve-se desde os âmbitos político-administrativos; ordena-se dentro do sistema 
educacional segundo especializações, ciclos e cursos; decidese o que é para todos  e o que é optativo; planeja-se antes 
de que chegue aos professores/as por meio de orientações administrativas; organiza-se e planeja-se nas escolas 
(atribuição de especialização a professores/as, organização de professores/as por disciplinas ou para várias delas, 
previsão de horários condicionantes das atividades, módulos de tempo com diferentes valores, adoção de linhas 
metodológicas em disciplinas ou departamentos, dá-se prioridade a partes dos programas etc); o currículo é moldado 
pelos professores/as em seus planos e em sua prática metodológica; sobre o currículo decidem as editoras de livros 
didáticos ao concretizar diretrizes gerais, dado que as decisões são sempre interpretáveis e flexíveis; os professores/as 
avaliam o currículo, às vezes por provas de homologação externas; o currículo é objeto de políticas e táticas para mudá-
lo. Entre todos esses processos se dão dependências e incoerências, porque cada âmbito de atividade prática tem uma 
certa autonomia em seu funcionamento. (idem, idem, p. 140).  

  

O Currículo na Ação   

Este é – ou deveria ser – o ponto de convergência de todos os outros âmbitos, por constituir-se espaço de consolidação do processo de 
ensino-aprendizagem, a razão de ser da própria instituição escolar.   
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Infelizmente, temos assistido à predominância de práticas hierarquizantes, burocráticas, de cunho altamente autoritário, que compreendem 
a elaboração curricular como algo adstrito a especialistas, em gabinete, nos níveis mais elevados do sistema, relegando-se às demais instâncias 
papel meramente executivo e colocando os professores no final da linha, desprovidos do domínio dos fundamentos das decisões tomadas em 
outros patamares e sem o controle dos aspectos relativos à avaliação, ultimamente marcada por averiguações externas. (...) Urge superar essa 
lógica, garantindo-se maior espaço de participação dos professores nas decisões, o que requer, necessariamente, investimento efetivo na sua 
formação, para permitir-lhes igualdade de condições nas negociações: fundamentação teórica sobre os diversos aspectos constituintes do 
desenvolvimento do processo pedagógico; domínio das concepções de currículo e suas implicações práticas; visão de conjunto do sistema 
educacional, diagnóstico preciso de seus principais problemas e acesso às possibilidades de solução.  

Um dos principais aspectos a se considerar, no currículo em ação, é a organização do tempo e do espaço escolares, que diz respeito às 
condições de ensino-aprendizagem. Polos indissociáveis de um mesmo processo, o ensino e a aprendizagem precisam ser vistos nas suas 
necessidades essenciais, que ultrapassam as paredes da sala de aula e os muros da escola. O tempo de ensino supõe a formação (inicial e 
continuada) do professor e inclui o preparo, a execução e a avaliação das atividades. O tempo de aprendizagem exige que se considerem os 
diferentes ritmos e experiências, carecendo de diferentes oportunidades, para a devida mediação entre o que o aluno consegue realizar sozinho 
e aquilo que exige a mediação pedagógica. Relacionados aos diferentes tempos, há que se forjar os adequados espaços, com os 
imprescindíveis recursos.  

O tratamento dispensado à relação tempo/espaço/recursos funciona como um “termômetro”, indica a concepção de escola e trabalho 
pedagógico que alimenta as políticas educacionais adotadas, fornece a dimensão de proximidade/distanciamento entre os objetivos 
educacionais proclamados e os efetivamente perseguidos e realizados. Na lógica do mercado, a educação é tratada como mercadoria, cujo 
valor se determina pelo tempo socialmente necessário para sua produção. Predomina a busca por melhor relação custo/benefício, que se situa 
no menor dispêndio de tempo possível, com o máximo de “eficiência”. A formação do professor é tão mais desejável quanto mais breve, menos 
acadêmica. Aos alunos, prefere-se destinar cursos rápidos, em turmas grandes, buscando-se o uso “racional” dos espaços e equipamentos. 
Medidas compensatórias são tomadas para “recuperação” do tempo perdido. Numa visão de formação plena, ao contrário, as demandas 
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educacionais são infinitas e a tendência deve ser a de aumentar o tempo destinado ao acesso à cultura, nas suas múltiplas manifestações – o 
que exige diversificação de espaços e recursos.  

  

Desafios para o professor  

Os elementos apontados parecem dizer por si sós. São todos, imensos desafios. Para enfrentá-los, é mister que o professor tenha o 
domínio dos fundamentos teóricos e históricos dos processos de elaboração e implementação do currículo, que, afinal, dizem respeito à 
natureza de sua função, ou seja, a organização do trabalho pedagógico. Obviamente, isto não se faz sem a urgente melhoria das condições de 
funcionamento das escolas e das condições de trabalho do professor (formação, jornada, salário). Tal melhoria exige, sem dúvida, mudanças 
na política educacional e nas políticas públicas em geral, com ações concretas em âmbito institucional (no sistema de ensino, nas unidades 
escolares). Uma nova perspectiva, porém, não se atinge sem a deflagração de amplo e efetivo movimento de educadores, estudantes e de 
toda a população, em suas organizações.  

[...]  
  Concluindo, peço licença para transcrever trechos de um texto (Saviani, 1995) que escrevi em outro momento, mas que tem tudo a ver 
com o tema ora em debate:  

Não é possível continuar-se sonegando aos professores em geral (e do ensino básico em particular) os fundamentos do 
seu próprio trabalho. Além dos conhecimentos ligados às matérias que lecionam, eles não podem ficar alheios às 
polêmicas atuais sobre problemas de currículos e programas, sua relação com questões didáticas e as raízes históricas 
e matrizes teóricas das concepções de educação escolar que embasam as propostas curriculares sobre as quais se vêem 
obrigados a tomar decisões.  
Também não lhes pode faltar a fundamentação sobre as características das ciências na atualidade, sua tendência 
sintética, sua relação de diferenciação / integração, sua transformação em força produtiva direta. (...)  
permito-me sugerir que os educadores coloquem-se o desafio de diminuir as desigualdades de condições nas 
negociações relativas às tomadas de decisão sobre o saber escolar (sua produção, sua organização em currículos e 
programas, as condições para sua veiculação). (...) (Saviani, N., op.cit., p. 31).  
  



















O ser humano se constitui por meio de um processo complexo: somos 
ao mesmo tempo semelhantes (enquanto gênero humano) e muito diferentes 
(enquanto forma de realização do humano ao longo da história e da cultura). 
Podemos dizer que o que nos torna mais semelhantes enquanto gênero 
humano é o fato de todos apresentarmos diferenças: de gênero, raça/etnia, 
idades, culturas, experiências, entre outros. E mais: somos desafiados pela 
própria experiência humana a aprender a conviver com as diferenças. O nosso 
grande desafio está em desenvolver uma postura ética de não hierarquizar as 
diferenças e entender que nenhum grupo humano e social é melhor ou pior do 
que outro. Na realidade, somos diferentes.

Ao discutir a diversidade cultural, não podemos nos esquecer de 
pontuar que ela se dá lado a lado com a construção de processos identitários. 
Assim como a diversidade, a identidade, enquanto processo, não é inata. 
Ela se constrói em determinado contexto histórico, social, político e cultural. 
Jacques d’Adesky (2001, p.76) destaca que a identidade, para se constituir 
como realidade, pressupõe uma interação. A idéia que um indivíduo faz de si 
mesmo, de seu “eu”, é intermediada pelo reconhecimento obtido dos outros 
em decorrência de sua ação. Assim como a diversidade, nenhuma identidade 
é construída no isolamento. Ao contrário, ela é negociada durante a vida toda 
dos sujeitos por meio do diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, 
com os outros. Tanto a identidade pessoal quanto a identidade social são 
formadas em diálogo aberto. Estas dependem de maneira vital das relações 
dialógicas com os outros.

A diversidade cultural varia de contexto para contexto. Nem sempre 
aquilo que julgamos como diferença social, histórica e culturalmente 
construída recebe a mesma interpretação nas diferentes sociedades. Além 
disso, o modo de ser e de interpretar o mundo também é variado e diverso. 
Por isso, a diversidade precisa ser entendida em uma perspectiva relacional. 
Ou seja, as características, os atributos ou as formas “inventadas” pela cultura 
para distinguir tanto o sujeito quanto o grupo a que ele pertence dependem 
do lugar por eles ocupado na sociedade e da relação que mantêm entre si 
e com os outros. Não podemos esquecer que essa sociedade é construída 
em contextos históricos, socioeconômicos e políticos tensos, marcados por 
processos de colonização e dominação. Estamos, portanto, no terreno das 
desigualdades, das identidades e das diferenças.

Trabalhar com a diversidade na escola não é um apelo romântico 
do final do século XX e início do século XXI. Na realidade, a cobrança 
hoje feita em relação à forma como a escola lida com a diversidade no seu 
cotidiano, no seu currículo, nas suas práticas faz parte de uma história mais 
ampla. Tem a ver com as estratégias por meio das quais os grupos humanos 
considerados diferentes passaram cada vez mais a destacar politicamente 
as suas singularidades, cobrando que as mesmas sejam tratadas de forma 







justa e igualitária, desmistificando a idéia de inferioridade que paira sobre 
algumas dessas diferenças socialmente construídas e exigindo que o elogio 
à diversidade seja mais do que um discurso sobre a variedade do gênero 
humano. Ora, se a diversidade faz parte do acontecer humano, então a escola, 
sobretudo a pública, é a instituição social na qual as diferentes presenças 
se encontram. Então, como essa instituição poderá omitir o debate sobre a 
diversidade? E como os currículos poderiam deixar de discuti-la?

Mas o que entendemos por currículo? Segundo Antonio Flávio B. 
Moreira e Vera Maria Candau (2006, p.86) existem várias concepções de 
currículo, as quais refletem variados posicionamentos, compromissos e pontos 
de vista teóricos. As discussões sobre currículo incorporam, com maior ou 
menor ênfase, debates sobre os conhecimentos escolares, os procedimentos 

pedagógicos, as relações sociais, os valores e 
as identidades dos nossos alunos e alunas. 
Os autores se apóiam em Silva (1999), ao 
afirmarem que, em resumo, as questões 
curriculares são marcadas pelas discussões 
sobre conhecimento, verdade, poder e 
identidade.

Retomo, aqui, uma discussão já 
realizada em outro texto (Gomes, 2006, 
pp.31-2). O currículo não está envolvido 
em um simples processo de transmissão 
de conhecimentos e conteúdos. Possui um 
caráter político e histórico e também constitui 
uma relação social, no sentido de que a 

produção de conhecimento nele envolvida se realiza por meio de uma relação 
entre pessoas. Segundo Tomaz Tadeu da Silva (1995, p.194) o conhecimento, 
a cultura e o currículo são produzidos no contexto das relações sociais e 
de poder. Esquecer esse processo de produção – no qual estão envolvidas 
as relações desiguais de poder entre grupos sociais – significa reificar o 
conhecimento e reificar o currículo, destacando apenas os seus aspectos de 
consumo e não de produção.

Ainda segundo esse autor, mesmo quando pensamos no currículo 
como uma coisa, como uma listagem de conteúdos, por exemplo, ele acaba 
sendo, fundamentalmente, aquilo que fazemos com essa coisa, pois, mesmo 
uma lista de conteúdos não teria propriamente existência e sentido, se não 
se fizesse nada com ela. Nesse sentido, o currículo não se restringe apenas 
a idéias e abstrações, mas a experiências e práticas concretas, construídas 
por sujeitos concretos, imersos em relações de poder. O currículo pode ser 
considerado uma atividade produtiva e possui um aspecto político que pode 
ser visto em dois sentidos: em suas ações (aquilo que fazemos) e em seus 
efeitos (o que ele nos faz). Também pode ser considerado um discurso que, ao 
corporificar narrativas particulares sobre o indivíduo e a sociedade, participa 























do processo de constituição de sujeitos (e sujeitos também muito particulares). 
Sendo assim,

as narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam 

noções particulares sobre conhecimento, sobre formas de organização da 

sociedade, sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é 

legítimo e qual é ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais não o 

são, o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom 

e o que é mau, o que é belo e o que é feio, quais vozes são autorizadas e quais 

não o são (Silva, 1995, p. 195).

A produção do conhecimento, assim como sua seleção e legitimação, 
está transpassada pela diversidade. Não se trata apenas de incluir a diversidade 
como um tema nos currículos. As reflexões do autor nos sugerem que é preciso 
ter consciência, enquanto docentes, das marcas da diversidade presentes 
nas diferentes áreas do conhecimento e no currículo como um todo: ver a 
diversidade nos processos de produção e de seleção do conhecimento escolar.

O autor ainda adverte que

as narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais 

grupos sociais podem representar a si e aos outros e quais grupos sociais 

podem apenas ser representados ou até mesmo serem totalmente excluídos 

de qualquer representação. Elas, além disso, representam os diferentes 

grupos sociais de forma diferente: enquanto as formas de vida e a cultura 

de alguns grupos são valorizadas e instituídas como cânone, as de outros 

são desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do currículo contam 

histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe – noções que 

acabam também nos fixando em posições muito particulares ao longo desses 

eixos (de autoridade) (Silva, 1995, p. 195).

A perspectiva de currículo acima citada poderá nos ajudar a questionar 
a noção hegemônica de conhecimento que impera na escola, levando-nos a 
refletir sobre a tensa e complexa relação entre esta noção e os outros saberes 
que fazem parte do processo cultural e histórico no qual estamos imersos. 
Podemos indagar que histórias as narrativas do currículo têm contado sobre 
as relações raciais, os movimentos do campo, o movimento indígena, o 
movimento das pessoas com deficiência, a luta dos povos da floresta, as 
trajetórias dos jovens da periferia, as vivências da infância (principalmente 
a popular) e a luta das mulheres? São narrativas que fixam os sujeitos e os 
movimentos sociais em noções estereotipadas ou realizam uma interpretação 
emancipatória dessas lutas e grupos sociais? Que grupos sociais têm o poder 
de se representar e quais podem apenas ser representados nos currículos? Que 
grupos sociais e étnico/raciais têm sido historicamente representados de forma 
estereotipada e distorcida? Diante das respostas a essas perguntas, só nos 







resta agir, sair do imobilismo e da inércia e cumprir a nossa função pedagógica 
diante da diversidade: construir práticas pedagógicas que realmente expressem 
a riqueza das identidades e da diversidade cultural presente na escola e na 
sociedade. Dessa forma poderemos avançar na superação de concepções 
românticas sobre a diversidade cultural presentes nas várias práticas 
pedagógicas e currículos.



Como já foi dito, nem sempre a diversidade entendida como a 
construção histórica, social e cultural das diferenças implica em um trato 
igualitário e democrático em relação àqueles considerados diferentes. Muito 
do que fomos educados a ver e distinguir como diferença é, na realidade, uma 
invenção humana que, ao longo do processo cultural e histórico, foi tomando 
forma e materialidade. No processo histórico, sobretudo nos contextos de 
colonização e dominação, os grupos humanos não passaram a hostilizar e 
dominar outros grupos simplesmente pelo fato de serem diferentes. Como 
nos diz Carlos Rodrigues Brandão (1986, p.08) “por diversas vezes, os grupos 
humanos tornam o outro diferente para fazê-lo inimigo”.

Por isso, a inserção da diversidade nos currículos implica compreender 
as causas políticas, econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo, 
racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. Falar sobre diversidade e diferença 
implica posicionar-se contra processos de colonização e dominação. É perceber 

como, nesses contextos, algumas diferenças foram 
naturalizadas e inferiorizadas sendo, portanto, 
tratadas de forma desigual e discriminatória. É 
entender o impacto subjetivo destes processos na 
vida dos sujeitos sociais e no cotidiano da escola. 
É incorporar no currículo, nos livros didáticos, 
no plano de aula, nos projetos pedagógicos das 
escolas os saberes produzidos pelas diversas áreas 
e ciências articulados com os saberes produzidos 
pelos movimentos sociais e pela comunidade. 

Há diversos conhecimentos produzidos pela humanidade que ainda estão 
ausentes nos currículos e na formação dos professores, como, por exemplo, 
o conhecimento produzido pela comunidade negra ao longo da luta pela 
superação do racismo, o conhecimento produzido pelas mulheres no processo 
de luta pela igualdade de gênero, o conhecimento produzido pela juventude 
na vivência da sua condição juvenil, entre outros. É urgente incorporar esses 
conhecimentos que versam sobre a produção histórica das diferenças e das 
desigualdades para superar tratos escolares românticos sobre a diversidade.

Para tal, todos nós precisaremos passar por um processo de reeducação 
do olhar. O reconhecimento e a realização dessa mudança do olhar sobre o 



















E nas escolas, nos currículos e políticas educacionais, como a 
diversidade se faz presente? Será que os movimentos sociais conseguem 
indagar e incorporar mais a diversidade do que a própria escola e a política 
educacional?

Um bom exercício para perceber o caráter indagador da diversidade 
nos currículos seria analisar as propostas e documentos oficiais com os 
quais lidamos cotidianamente. Certamente, iremos notar que a questão da 
diversidade aparece, porém, não como um dos 
eixos centrais da orientação curricular, 
mas, sim, como um tema. E mais: muitas 
vezes, a diversidade aparece somente como 
um tema que transversaliza o currículo 
entendida como pluralidade cultural. A 
diversidade é vista e reduzida sob a ótica 
da cultura. É certo que a antropologia, 
hoje, não trabalha mais com a idéia da 
existência de uma só cultura. As culturas são 
diversas e variadas. A escola e seu currículo 
não demonstram dificuldade de assumir 
que temos múltiplas culturas. Essa situação possibilita o reconhecimento da 
cultura docente, do aluno e da comunidade, a presença da cultura escolar, mas 
não questiona o lugar que a diversidade de culturas ocupa na escola. Mais do 
que múltiplas, as culturas diferem entre si. E é possível que, em uma mesma 
escola, localizada em uma região específica, que atenda uma determinada 
comunidade, encontremos no interior da sala de aula alunos que portam 
diferentes culturas locais, as quais se articulam com as do bairro e região. Eles 
apresentam diferentes formas de ver e conceber o mundo, possuem valores 
diferenciados, pertencem a diferentes grupos étnico-raciais, diferem-se em 
gênero, idade e experiência de vida.

Por isso, mais do que uma multiplicidade de culturas, no que se refere 
ao seu número, variedade ou “pluralidade”, vivemos no contexto das diferentes 
culturas, marcadas por singularidades advindas dos processos históricos, 
políticos e também culturais por meio dos quais são construídas. Vivemos, 
portanto, no contexto da diversidade cultural e esta, sim, deve ser um elemento 
presente e indagador do currículo. A cultura não deve ser vista como um 
tema e nem como disciplina, mas como um eixo que orienta as experiências e 
práticas curriculares.

Podemos indagar como a diversidade é apresentada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96, entendida como 
a orientação legal para a construção das diretrizes curriculares nacionais 
dela advindas. No seu artigo 26, a LDB confere liberdade de organização aos 
sistemas de ensino, desde que eles se orientem a partir de um eixo central por 

















ela colocado: os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base comum nacional que será complementada, em cada sistema de ensino 
e em cada escola, por uma parte diversificada. Esta última, segundo a lei, é 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela.

Dez anos se passaram. Podemos dizer que houve avanço em relação 
à sensibilidade para com a diversidade incorporada – mesmo que de forma 
tímida – na Lei. Os movimentos sociais, a reflexão das ciências sociais, 
as políticas educacionais, os projetos das escolas expressam esse avanço 
com contornos e nuances diferentes. Esse movimento de mudança sugere 
a necessidade de aprofundar mais sobre a diversidade nos currículos. 
Reconhecer não apenas a diversidade no seu aspecto regional e local, mas, 
sim, a sua presença enquanto construção histórica, cultural e social que marca 
a trajetória humana. Rever o nosso paradigma curricular. Ainda estamos 
presos à divisão núcleo comum e parte diversificada presente na lei 5692/71. 
O peso da rigidez dessa lei marcou profundamente a organização e a estrutura 
das escolas. É dela que herdamos, sobretudo, a forma fragmentada de como 
o conhecimento escolar e o currículo ainda são tratados e a persistente 
associação entre educação escolar e preparo para o mercado de trabalho.

Segundo Arroyo (2006, p.56), a visão reducionista dessa lei marcou as 
décadas de 1970 e 1980 como uma forma hegemônica de pensar e organizar o 

currículo e as escolas e ainda se faz presente 
e persistente na visão que muitas escolas 
têm do seu papel social e na visão que 
docentes e administradores têm de sua 
função profissional.

Nessa perspectiva curricular, 
a diversidade está presente na parte 
diversificada, a qual os educadores sabem 
que, hierarquicamente, por mais que 
possamos negar, ocupa um lugar menor 
do que o núcleo comum. E é neste último 
que encontramos os ditos conhecimentos 

historicamente acumulados recontextualizados como conhecimento escolar. 
Nessa concepção, as características regionais e locais, a cultura, os costumes, 
as artes, a corporeidade, a sexualidade são “partes que diversificam o currículo” 
e não “núcleos”. Elas podem até mesmo trazer uma certa diversificação, um 
novo brilho, mas não são consideradas como integrantes do eixo central. O 
lugar não hegemônico ocupado pelas questões sociais, culturais, regionais e 
políticas que compõem a “parte diversificada” dos currículos pode ser visto, ao 
mesmo tempo, como vulnerabilidade e liberdade. É nesta parte que, muitas 
vezes, os educadores e as educadoras conseguem ousar, realizar trabalhos mais 
próximos da comunidade, explorar o potencial criativo, artístico e estético dos 
alunos e alunas.



















No entanto, mesmo que reconheçamos a importância desse fôlego 
dado à diversidade nos documentos oficiais, é importante destacar que ele não 
é suficiente, pois coloca essa discussão em um lugar provisório, transversal 
e, por vezes, marginal. Além disso, tende a reduzir a diversidade cultural à 
diversidade regional e não dialoga com os sujeitos, suas vivências e práticas.

A incorporação da diversidade 
no currículo deve ser entendida não 
como uma ilustração ou modismo. 
Antes, deve ser compreendida no campo 
político e tenso no qual as diferenças 
são produzidas, portanto, deve ser vista 
como um direito. Um direito garantido 
a todos e não somente àqueles que são 
considerados diferentes. Se a convivência 
com a diferença já é salutar para a 
reeducação do nosso olhar, dos nossos 
sentidos, da nossa visão de mundo, quanto 
mais o aprendizado do imperativo ético 
que esse processo nos traz. Conviver com a diferença (e com os diferentes) é 
construir relações que se pautem no respeito, na igualdade social, na igualdade 
de oportunidades e no exercício de uma prática e postura democráticas. 




Diversidade e conhecimento – A antropóloga Paula Meneses (2005), 
ao analisar o caso da universidade em Moçambique e a produção de saberes 
realizada pelos países que se encontram fora do eixo do Ocidente, traz algumas 
reflexões que podem nos ajudar a indagar a relação entre conhecimento e 
diversidade no Brasil. Essa autora discute que o saber científico se impôs 
como forma dominante de conhecimento sobre os outros conhecimentos 
produzidos pelas diferentes sociedades e povos africanos. Nesse sentido, a 
discussão sobre a relação ou distinção entre conhecimento e saber - e que tem 
servido aos interesses dos grupos sócio-raciais hegemônicos - é colocada pela 
autora no contexto de um debate epistemológico e político. Nesse mesmo 
debate, podemos localizar a dicotomia construída nos currículos entre o saber 
considerado como “comum a todos” e o saber entendido como “diverso”.

Guardadas as devidas especificidades históricas, sociais, culturais e 
geográficas que dizem respeito à realidade africana abordada pela autora acima 
citada, podemos notar uma situação semelhante quando refletimos sobre o 
lugar ocupado pelos saberes construídos pelos movimentos sociais e pelos 
setores populares na escola brasileira. Não podemos afirmar que esses saberes 
são totalmente inexistentes na realidade escolar. Eles existem, porém, muitas 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

PORTAL DIA A DIA EDUCAÇÃO 
 

FRAGMENTOS SOBRE A ORIGEM DO CONHECIMENTO 
 
 

O RACIONALISMO CARTESIANO 
 

Ao considerar que os nossos sentidos às vezes nos enganam, quis presumir que não existia nada que fosse tal como 
eles nos fazem imaginar. E, por existirem homens que se enganam ao raciocinar, mesmo no que se refere às mais 
simples noções de geometria, e cometem paralogismos, rejeitei como falsas, achando que estava sujeito a me 
enganar como qualquer outro, todas as razões que eu tomara até então por demonstrações. E, enfim, considerando 
que quaisquer pensamentos que nos ocorrem quando estamos acordados nos podem também ocorrer enquanto 
dormimos, sem que exista nenhum, nesse caso, que seja correto, decidi fazer de conta que todas as coisas que até 
então haviam entrado no meu espírito não eram mais corretas do que as ilusões de meus sonhos. Porém, logo em 
seguida, percebi que, ao mesmo tempo em que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que 
pensava, fosse alguma coisa. E, ao notar que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que 
as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo, julguei que podia considerá-
la, sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. 
 
Mais tarde, ao analisar com atenção o que eu era, e vendo que podia presumir que não possuía corpo algum e que 
não havia mundo algum, ou lugar onde eu existisse, mas que nem por isso podia supor que não existia; e que, ao 
contrário, pelo fato mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, resultava com bastante evidência 
e certeza que eu existia; ao passo que, se somente tivesse parado de pensar, apesar de que tudo o mais que alguma 
vez imaginara fosse verdadeiro, já não teria razão alguma de acreditar que eu tivesse existido; compreendi, então, 
que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que, para ser, não necessita de 
lugar algum, nem depende de qualquer coisa material. De maneira que esse eu, ou seja, a alma, por causa da qual 
sou o que sou, é completamente distinta do corpo e, também, que é mais fácil de conhecer do que ele, e, mesmo 
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que este nada fosse, ela não deixaria de ser tudo o que é. (DESCARTES, 1999). 
 

Portanto, Descartes considera que os sentidos enganam, pois para ele não há garantia sobre a validade do que se sente, quer seja 

durante o sono ou acordado. As percepções tanto em uma condição como em outra são, de acordo com Descartes, as mesmas. Por isso 

ele duvida das impressões provocadas pelas sensações e de um suposto conhecimento proveniente delas. Diante dessas dúvidas, 

Descartes encontra uma certeza: para pensar se todas as coisas seriam verdadeiras ou não, ele próprio deveria ser algo – um sujeito que 

pensa. Partindo da concepção do sujeito que pensa racionalmente e não considera as sensações e os sentidos como fonte do 

conhecimento, afirma-se para o racionalismo que o conhecimento é proveniente da razão e não tem relação com as experiências. 

 
O EMPIRISMO LOCKEANO 

Todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel 
em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias; como ela será suprida? De onde lhe provém 
este vasto estoque, que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? 
De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. 
Todo nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Empregada 
tanto nos objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossas mentes, que são por nós mesmos 
percebidas e refletidas, nossa observação supre nosso entendimento com todos os materiais do pensamento. 
Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as nossas ideias, ou as que possivelmente teremos. (LOCKE, 
1999). 

 
 John Locke é categórico ao propor que o fundamento e origem de todo conhecimento humano é a experiência. O famoso termo cunhado por Locke, o 

de “tabula rasa”, busca esclarecer que a mente da criança, no momento de seu nascimento, se encontra totalmente vazia de ideias. Durante o 

desenvolvimento da criança, são as observações sobre os objetos exteriores e as operações internas da mente que dão origem às ideias. 

Portanto, através dos sentidos, percebemos os modos ou as qualidades dos objetos sensíveis particulares que são transmitidos destes objetos 

para a mente. Sendo assim, o empirismo se fundamenta na consideração da experiência como fonte do conhecimento. 

O CRITICISMO KANTIANO 
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Não há dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência; […] Mas embora todo o nosso 
conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Pois poderia 
bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento de experiência seja um composto daquilo que recebemos por 
impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento (apenas provocada por impressões sensíveis) 
fornece de si mesma, cujo aditamento não distinguimos daquela matéria-prima antes que um longo exercício nos 
tenha tornado atento a ele e nos tenha tornado aptos à sua abstração. 
 
Portanto, é pelo menos uma questão que requer uma investigação mais pormenorizada e que não pode ser logo 
despachada devido aos ares que ostenta, a saber, se há um tal conhecimento independente da experiência e 
mesmo de todas as impressões dos sentidos. Tais conhecimentos denominam-se a priori e distinguem-se dos 
empíricos, que possuem suas fontes a posteriori, ou seja, na experiência. (KANT, 1983). 

 

 Kant, com sua Crítica da razão pura, concilia a dicotomia racionalismo-empirismo ao expor a possibilidade do conhecimento. Enquanto Descartes e 

Locke se distanciam conforme as fontes do conhecimento, Kant aproxima as concepções por considerar tanto o conhecimento empírico ou a posteriori, 

que se refere aos conhecimentos sensíveis, fornecidos pela experiência, quanto o conhecimento puro ou a priori, que é universal e não depende da 

experiência. 

 Para o autor, o conhecimento empírico implica a consideração de um conhecimento anterior, racional. Exemplo disso é a noção de espaço e tempo, 

universais e anteriores a qualquer experiência. A leitura deste texto, por exemplo, está ocorrendo em um determinado local e em um determinado 

momento e não é a percepção das coisas externas, da experiência, que nos dá a noção do espaço ou do tempo, pois ambas são anteriores a qualquer 

experiência. Podemos abstrair toda e qualquer experiência, porém tanto o tempo quanto o espaço permanecem em nós a priori. Portanto, a crítica 

consiste nesta análise sobre o entendimento e na consideração de que o conhecimento reside em fontes práticas e teóricas. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Conceitos de Currículo constantes no texto de Nereide Saviani 

 
As discussões que ocorreram até o presente momento trouxeram algumas questões bastante importantes, como o diagnóstico da 

realidade escolar, a identificação dos sujeitos da escola pública e a discussão sobre como toda essa diversidade influencia a prática 

pedagógica. 

Neste terceiro dia, já embasados com as discussões anteriores, nos aproximaremos mais da prática pedagógica que ocorre no 

cotidiano escolar em sala de aula, nos momentos de planejamento docente e de organização do trabalho pedagógico. 

 
Mas, afinal, o que é currículo? 

 
Elementos para a interpretação do texto de Nereide Saviani “Currículo – um grande desafio para o professor”: 

 

No texto, a autora expõe que, enquanto processo, o currículo se expressa em âmbitos de decisão e de realização (SAVIANI, 2003). 

Mediando os elementos descritos no texto com a prática da escola, considerando as particularidades de cada instituição e, de forma mais 

geral, a realidade da rede pública estadual de educação no Paraná, temos expressões do grande conjunto de encaminhamentos 

pedagógicos, prescrições e escolhas de natureza cultural compreendidas no currículo. No diagrama a seguir sistematizamos as principais 

expressões do currículo escolar. 
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a) O currículo prescrito e regulamentado: refere-se às políticas curriculares e documentos orientadores do currículo. Como 

exemplo, temos a Diretrizes Nacionais para a Educação Básica (MEC), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (MEC), 

as Diretrizes Curriculares Orientadoras para a Rede Estadual de Educação (DCE - PR), entre outros. 
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b) O currículo planejado: diz respeito às orientações pedagógicas realizadas a partir das especificidades de cada 

etapa/modalidade, considerando-se as disposições contidas nos documentos orientadores do currículo. Como exemplos, temos as 

“Orientações para implementação da educação em tempo integral em turno único” (Seed/DEB), as “Orientações pedagógicas para adesão 

e elaboração do projeto de redesenho curricular do ensino médio” (MEC/SEB), assim como as demais orientações emanadas pela 

Secretaria de Estado da Educação. 

c) O currículo organizado: traduz-se no projeto político pedagógico das unidades escolares. Nele encontramos as concepções 

curriculares, a análise da realidade escolar e também a proposta pedagógica curricular. 

d) O currículo em ação: é o espaço de consolidação da função social da escola. É a mediação entre o que está prescrito e 

organizado para a prática em sala de aula. 

e) O currículo avaliado: se expressa nas avaliações do processo de ensino-aprendizagem, que ocorrem no interior da escola e 

nas avaliações externas (Prova Brasil e Saep – Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná). 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DEPARTAMENTO  
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  

  

SEMANA PEDAGÓGICA 2014  

  

Subsídios para a interpretação da proposta pedagógica sistematizada pelo Prof. João Luís Gasparin  

  

Este registro destina-se a complementar o conteúdo tratado pelo Prof, J. L. Gasparin em apresentação disponibilizada em video.   

O conjunto dos tópicos apresentados inicialmente é intitulado: Trabalho docente na perspectiva histórico-crítica.  Ao didatizar o tema 
geral, o Professor chamou atenção para o fundamento epistemológico da Pedagogia Histórico-Crítica, qual seja o Materialismo Histórico-
Dialético. Este fundamento não se limita a ser uma metodologia pedagógica, mas expressa uma “visão de mundo”. Na prática educativa, essa 
concepção implica, entre outros fundamentos, em:  

• Visão dialética da história (e por extensão, da educação e da escola).  

• Não dissociação entre teoria e prática. Este par interligado está na base do conceito de práxis.  

• Consideração da práxis humana como princípio da produção e reprodução das relações sociais, políticas, laborais, enfim, da ação do 
homem em todos os âmbitos de sua vida.  

• Visão da realidade e da educação como processo histórico construído pelo homem e, portanto, passível de transformações e alvo de 
disputas.  
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Prática (Fazer  
humano)   

Teoria  
( Representação  

da realidade)   

Práxis 

  

  

 

Os diagramas a seguir, buscam expressar esses conceitos e seu leque de interrelações.  

1.  Âmbitos indissociáveis da teoria e da prática.                                                   2.   Momentos processuais da dialética.  
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Na sequência, em continuidade da argumentação em defesa da práxis pedagógica histórico-crítica, o Professor detém-se numa 
explicitação da Teoria Histórico Cultural, destacando como ela se processa no trabalho pedagógico escolar. Para tanto, apoia-se, entre outras 
produções e autores, nas ideias de Vygotsky, que aprofunda conhecimentos sobre as formas de cognição e sobre a relação entre a escola, as 
relações sociais mais amplas e determinações culturais.   

O diagrama a seguir tem a intenção de destacar o processo de aquisição de conhecimentos na escola, partindo-se dos 
conhecimentos prévios dos estudantes.    
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Zona de Desenvolvimento  
Atual (Ponto de Partida)   

Zona  de  Desenvolvimento  
Proximal/ Incipiente 
 

   

Zona de Desenvolvimento  
Atual (Ponto de Chegada)   

Intervenção /  
Mediação do  

Professor   





  

 

 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Aprender o que diz a lei do município sobre o tema, 
Para quê? para verificar se está sendo praticada, ou exigir das autoridades competentes 

que seja cumprida. 
 
Tópico 4 de conteúdo: Da educação ambiental 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Analisar os dispositivos  legais sobre a conservação ambiental, 
Para quê? buscando fazer com que os educandos pratiquem, no cotidiano, ações de 

preservação da natureza. 
 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA DA PRÁTICA EDUCATIVA: 
 

 
1 – CONHECIMENTO DE SÍNCRESE: conhecimento já adquirido pelo aprendiz. 
 
     Dialogar com os alunos sobre o conteúdo. Pode-se perguntar: 
     -  Como o tema desta aula/unidade está presente na sociedade e na vida de vocês? 
     -  De que forma os meios de comunicação tratam o assunto? 
     - Há preocupação das autoridades com o meio ambiente? Qual? 
 
2 – PROBLEMATIZAÇÃO:   Problemas postos  pela prática social relacionados aos 

conteúdos  da aula  
 
2.1  Que problemas/questões da prática social podem ser resolvidos  com auxílio deste 

conteúdo ? Sugestões propostas pelo professor: 
 
       a) Desmatar é um bem ou um mal para a sociedade? Por quê? 
 
       b) Por que é necessário manter áreas verdes à margem dos rios e junto às nascentes? 
       c) O que é preservar o meio ambiente no campo e na cidade? 
 
] 
 
   2.2)  Dimensões teórico-práticas  do conteúdo a serem respondidas na 

Instrumentalização (Conceitual, científica,cultural, política, educacional, religiosa, operacional, 
psicológica, social, legal, histórica, econômica, prática...) 

           O professor seleciona as mais adequadas ao tema. 
 

a) Conceitual/científica: O que é meio ambiente? 
b)   Legal: O que propõe a lei municipal sobre o meio ambiente? 
c)  Cultural: O meio ambiente possui a mesma importância para todos os povos? 
d)  Política: Qual a política do governo federal, estadual e municipal sobre o  meio 

ambiente? 
e)  Educacional: Como a escola educa as crianças, jovens e adultos para a preservação 

do meio ambiente? 
f)  Prática:  De que forma os novos conteúdos aprendidos  podem ser postos em prática 

além da sala de aula? 
 
   __________________________________________________________ 
 

 

  

 

 
 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 
 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:______________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento: GEOGRAFIA 
 
Professor (a):___________________________________________________ 
 
Ano letivo:___ Bimestre:___ Série/ano: Ensino médio -  Total de horas-aula: 06 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
  Política do meio ambiente do município 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê? Compreender o que é desenvolvimento sustentado da     comunidade,  
Para quê? a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 
 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo: Conceitos fundamentais de meio ambiente 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Conhecer os conceitos fundamentais  relativos ao meio ambiente, 
 
Para quê?  a fim de utilizá-los de maneira adequada na orientação dos participantes da 

associação de bairro. 
  
 
Tópico 2 de conteúdo: Da Secretaria do meio ambiente 
Objetivo Específico:  
 
O aluno vai aprender o quê? Conhecer as competências e responsabilidades da Secretaria do 

Meio ambiente 
 
 
Para quê? para verificar quais instrumentos da política deste setor estão sendo postos 

em prática. 
 
 
 
 
 
Tópico 3 de conteúdo: Do saneamento básico e do controle das atividades poluidoras 

   
 

ANEXO 22 – Exercício elaborado pelo Prof. Gasparin  - DEB 
 

PROJETO DE TRABALHO DOCENTE-DISCENTE  
 
Instituição: _______________________________________________________________    Professor (a): _______________________________________________________ 
Disciplina: _______________________________________   Unidade: _______________________________ H/a da Unidade: ______________________________________ 
Ano Letivo:______________________  Bimestre: _________________________     Série/ano:________________________  Turma: ________________________________  
 

PRÁTICA 
Nível de desenvolvimento   

atual 

TEORIA 
Zona de desenvolvimento  incipiente 

PRÁTICA 
Novo nível de desenvolvimento 

atual 
Prática Social: ponto de 

partida da prática educativa 
Problematização Instrumentalização Catarse Prática Social: ponto de chegada 

da prática educativa 
1) Listagem  do conteúdo e 

objetivos: 
Unidade: objetivos gerais 

Tópicos: objetivos   
específicos 

 
 
 
2) Conhecimento de síncrese  

dos alunos e de síntese 
precária do professor 
sobre o tema 

a) O que o professor e 
alunos já sabem: visão da 
totalidade empírica. 
Mobilização. 

b) Diálogo sobre o assunto 
 

1) Identificação e discussão 
sobre os principais 
problemas  postos pela 
prática social e pelo 
conteúdo.  

 
 
 
2) Dimensões do conteúdo a  

serem trabalhadas. 
 
 
 
 

1) Ações docentes e 
discentes para 
construção do 
conhecimento. Relação 
Aluno X objeto do 
conhecimento pela 
mediação docente. 

 
2) Recursos humanos e 

materiais 

1) Elaboração teórica da 
síntese, da nova  postura 
mental. Construção da nova 
totalidade concreta. 

 
    
                                             

2)   Expressão da síntese.    
Avaliação:deve atender às 
dimensões trabalhadas e 
aos objetivos. 

1) Intenções do aluno. 
Manifestação da nova 
postura prática, da nova 
atitude sobre o conteúdo e da 
nova forma de agir.  

 
 
 
2) Ações do aluno.   

Nova prática social do 
conteúdo ou das habilidades e 
competências 

 
A elaboração de um objetivo em função da aprendizagem do aluno deve levar em conta: 
O educando aprende: 1) O quê? - Conteúdos científicos, conceitos, métodos,  procedimentos, atitudes...  
                                      2) Para quê? –Para a prática social  extraescolar dos conteúdos aprendidos , visando a transformação social.  
Ex: Conteúdo: Perímetro – Objetivo específico: Adquirir as noções básicas de perímetro  a fim de  medir e calcular o tamanho de um campo de futebol,  de sua sala de aula.
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3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
  

  

 

 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Aprender o que diz a lei do município sobre o tema, 
Para quê? para verificar se está sendo praticada, ou exigir das autoridades competentes 

que seja cumprida. 
 
Tópico 4 de conteúdo: Da educação ambiental 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Analisar os dispositivos  legais sobre a conservação ambiental, 
Para quê? buscando fazer com que os educandos pratiquem, no cotidiano, ações de 

preservação da natureza. 
 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA DA PRÁTICA EDUCATIVA: 
 

 
1 – CONHECIMENTO DE SÍNCRESE: conhecimento já adquirido pelo aprendiz. 
 
     Dialogar com os alunos sobre o conteúdo. Pode-se perguntar: 
     -  Como o tema desta aula/unidade está presente na sociedade e na vida de vocês? 
     -  De que forma os meios de comunicação tratam o assunto? 
     - Há preocupação das autoridades com o meio ambiente? Qual? 
 
2 – PROBLEMATIZAÇÃO:   Problemas postos  pela prática social relacionados aos 

conteúdos  da aula  
 
2.1  Que problemas/questões da prática social podem ser resolvidos  com auxílio deste 

conteúdo ? Sugestões propostas pelo professor: 
 
       a) Desmatar é um bem ou um mal para a sociedade? Por quê? 
 
       b) Por que é necessário manter áreas verdes à margem dos rios e junto às nascentes? 
       c) O que é preservar o meio ambiente no campo e na cidade? 
 
] 
 
   2.2)  Dimensões teórico-práticas  do conteúdo a serem respondidas na 

Instrumentalização (Conceitual, científica,cultural, política, educacional, religiosa, operacional, 
psicológica, social, legal, histórica, econômica, prática...) 

           O professor seleciona as mais adequadas ao tema. 
 

a) Conceitual/científica: O que é meio ambiente? 
b)   Legal: O que propõe a lei municipal sobre o meio ambiente? 
c)  Cultural: O meio ambiente possui a mesma importância para todos os povos? 
d)  Política: Qual a política do governo federal, estadual e municipal sobre o  meio 

ambiente? 
e)  Educacional: Como a escola educa as crianças, jovens e adultos para a preservação 

do meio ambiente? 
f)  Prática:  De que forma os novos conteúdos aprendidos  podem ser postos em prática 

além da sala de aula? 
 
   __________________________________________________________ 
 

 

ANEXO 22

4

  

 

 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Aprender o que diz a lei do município sobre o tema, 
Para quê? para verificar se está sendo praticada, ou exigir das autoridades competentes 

que seja cumprida. 
 
Tópico 4 de conteúdo: Da educação ambiental 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Analisar os dispositivos  legais sobre a conservação ambiental, 
Para quê? buscando fazer com que os educandos pratiquem, no cotidiano, ações de 

preservação da natureza. 
 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA DA PRÁTICA EDUCATIVA: 
 

 
1 – CONHECIMENTO DE SÍNCRESE: conhecimento já adquirido pelo aprendiz. 
 
     Dialogar com os alunos sobre o conteúdo. Pode-se perguntar: 
     -  Como o tema desta aula/unidade está presente na sociedade e na vida de vocês? 
     -  De que forma os meios de comunicação tratam o assunto? 
     - Há preocupação das autoridades com o meio ambiente? Qual? 
 
2 – PROBLEMATIZAÇÃO:   Problemas postos  pela prática social relacionados aos 

conteúdos  da aula  
 
2.1  Que problemas/questões da prática social podem ser resolvidos  com auxílio deste 

conteúdo ? Sugestões propostas pelo professor: 
 
       a) Desmatar é um bem ou um mal para a sociedade? Por quê? 
 
       b) Por que é necessário manter áreas verdes à margem dos rios e junto às nascentes? 
       c) O que é preservar o meio ambiente no campo e na cidade? 
 
] 
 
   2.2)  Dimensões teórico-práticas  do conteúdo a serem respondidas na 

Instrumentalização (Conceitual, científica,cultural, política, educacional, religiosa, operacional, 
psicológica, social, legal, histórica, econômica, prática...) 

           O professor seleciona as mais adequadas ao tema. 
 

a) Conceitual/científica: O que é meio ambiente? 
b)   Legal: O que propõe a lei municipal sobre o meio ambiente? 
c)  Cultural: O meio ambiente possui a mesma importância para todos os povos? 
d)  Política: Qual a política do governo federal, estadual e municipal sobre o  meio 

ambiente? 
e)  Educacional: Como a escola educa as crianças, jovens e adultos para a preservação 

do meio ambiente? 
f)  Prática:  De que forma os novos conteúdos aprendidos  podem ser postos em prática 

além da sala de aula? 
 
   __________________________________________________________ 
 

 

  

 

 
 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 
 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:______________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento: GEOGRAFIA 
 
Professor (a):___________________________________________________ 
 
Ano letivo:___ Bimestre:___ Série/ano: Ensino médio -  Total de horas-aula: 06 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
  Política do meio ambiente do município 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê? Compreender o que é desenvolvimento sustentado da     comunidade,  
Para quê? a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 
 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo: Conceitos fundamentais de meio ambiente 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Conhecer os conceitos fundamentais  relativos ao meio ambiente, 
 
Para quê?  a fim de utilizá-los de maneira adequada na orientação dos participantes da 

associação de bairro. 
  
 
Tópico 2 de conteúdo: Da Secretaria do meio ambiente 
Objetivo Específico:  
 
O aluno vai aprender o quê? Conhecer as competências e responsabilidades da Secretaria do 

Meio ambiente 
 
 
Para quê? para verificar quais instrumentos da política deste setor estão sendo postos 

em prática. 
 
 
 
 
 
Tópico 3 de conteúdo: Do saneamento básico e do controle das atividades poluidoras 
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3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
  

  

 

 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Aprender o que diz a lei do município sobre o tema, 
Para quê? para verificar se está sendo praticada, ou exigir das autoridades competentes 

que seja cumprida. 
 
Tópico 4 de conteúdo: Da educação ambiental 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê? Analisar os dispositivos  legais sobre a conservação ambiental, 
Para quê? buscando fazer com que os educandos pratiquem, no cotidiano, ações de 

preservação da natureza. 
 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA DA PRÁTICA EDUCATIVA: 
 

 
1 – CONHECIMENTO DE SÍNCRESE: conhecimento já adquirido pelo aprendiz. 
 
     Dialogar com os alunos sobre o conteúdo. Pode-se perguntar: 
     -  Como o tema desta aula/unidade está presente na sociedade e na vida de vocês? 
     -  De que forma os meios de comunicação tratam o assunto? 
     - Há preocupação das autoridades com o meio ambiente? Qual? 
 
2 – PROBLEMATIZAÇÃO:   Problemas postos  pela prática social relacionados aos 

conteúdos  da aula  
 
2.1  Que problemas/questões da prática social podem ser resolvidos  com auxílio deste 

conteúdo ? Sugestões propostas pelo professor: 
 
       a) Desmatar é um bem ou um mal para a sociedade? Por quê? 
 
       b) Por que é necessário manter áreas verdes à margem dos rios e junto às nascentes? 
       c) O que é preservar o meio ambiente no campo e na cidade? 
 
] 
 
   2.2)  Dimensões teórico-práticas  do conteúdo a serem respondidas na 

Instrumentalização (Conceitual, científica,cultural, política, educacional, religiosa, operacional, 
psicológica, social, legal, histórica, econômica, prática...) 

           O professor seleciona as mais adequadas ao tema. 
 

a) Conceitual/científica: O que é meio ambiente? 
b)   Legal: O que propõe a lei municipal sobre o meio ambiente? 
c)  Cultural: O meio ambiente possui a mesma importância para todos os povos? 
d)  Política: Qual a política do governo federal, estadual e municipal sobre o  meio 

ambiente? 
e)  Educacional: Como a escola educa as crianças, jovens e adultos para a preservação 

do meio ambiente? 
f)  Prática:  De que forma os novos conteúdos aprendidos  podem ser postos em prática 

além da sala de aula? 
 
   __________________________________________________________ 
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3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
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3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
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3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
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3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
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Tópico 2 de conteúdo:_______________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?___________________________________________________ 
 
Para quê?__________________________________________________________________ 
 
 
Tópico 3 de conteúdo:________________________________________________________ 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 

 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA DA PRÁTICA EDUCATIVA: 
 
1 – CONHECIMENTO DE SÍNCRESE: conhecimento já adquirido pelo aprendiz. 
 
     Dialogar com os alunos sobre o conteúdo. Pode-se perguntar: Como o tema desta 

aula/unidade está presente na sociedade e na vida de vocês?  
 
2 – PROBLEMATIZAÇÃO:   Problemas postos  pela prática social relacionados aos 

conteúdos  da aula  
 
2.1  Que problemas/questões da prática social podem ser resolvidos  com auxílio deste 

conteúdo ? Sugestões propostas pelo professor: 
 
       a) ___________________________________________________________________ 
 
       b)____________________________________________________________________ 
 
 2.2) Dimensões teórico-práticas  do conteúdo a serem respondidas na 

Instrumentalização. (Conceitual, científica,cultural, política, educacional, religiosa, operacional, 
psicológica, social, legal, histórica, econômica, prática...) 

 
           O professor seleciona as mais adequadas ao tema. 
 

h) ____________________________________________________________________ 
 
i) ____________________________________________________________________ 
 
c) _____________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 

 
3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   

  

 

 
a)_________________________________________________________________

_____ 
 

b)______________________________________________________________________ 
 

    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a)______________________________________________________________________ 
 
   b)______________________________________________________________________ 
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno: Demonstração do  que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do diálogo 
entre professor e alunos 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 

   Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica 
e prática, expressando as dimensões estudadas 

 
          a)_____________________________________________________________________ 
 
          b)_____________________________________________________________________ 
 
         c)_____________________________________________________________________ 
 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 
 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS 
PELOS ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

 

  

 

 
3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
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Tópico 2 de conteúdo:_______________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?___________________________________________________ 
 
Para quê?__________________________________________________________________ 
 
 
Tópico 3 de conteúdo:________________________________________________________ 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 

 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA DA PRÁTICA EDUCATIVA: 
 
1 – CONHECIMENTO DE SÍNCRESE: conhecimento já adquirido pelo aprendiz. 
 
     Dialogar com os alunos sobre o conteúdo. Pode-se perguntar: Como o tema desta 

aula/unidade está presente na sociedade e na vida de vocês?  
 
2 – PROBLEMATIZAÇÃO:   Problemas postos  pela prática social relacionados aos 

conteúdos  da aula  
 
2.1  Que problemas/questões da prática social podem ser resolvidos  com auxílio deste 

conteúdo ? Sugestões propostas pelo professor: 
 
       a) ___________________________________________________________________ 
 
       b)____________________________________________________________________ 
 
 2.2) Dimensões teórico-práticas  do conteúdo a serem respondidas na 

Instrumentalização. (Conceitual, científica,cultural, política, educacional, religiosa, operacional, 
psicológica, social, legal, histórica, econômica, prática...) 

 
           O professor seleciona as mais adequadas ao tema. 
 

h) ____________________________________________________________________ 
 
i) ____________________________________________________________________ 
 
c) _____________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 

 
3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   

  

 

 
a)_________________________________________________________________

_____ 
 

b)______________________________________________________________________ 
 

    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a)______________________________________________________________________ 
 
   b)______________________________________________________________________ 
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno: Demonstração do  que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do diálogo 
entre professor e alunos 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 

   Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica 
e prática, expressando as dimensões estudadas 

 
          a)_____________________________________________________________________ 
 
          b)_____________________________________________________________________ 
 
         c)_____________________________________________________________________ 
 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 
 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS 
PELOS ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
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Tópico 2 de conteúdo:_______________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?___________________________________________________ 
 
Para quê?__________________________________________________________________ 
 
 
Tópico 3 de conteúdo:________________________________________________________ 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 

 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA DA PRÁTICA EDUCATIVA: 
 
1 – CONHECIMENTO DE SÍNCRESE: conhecimento já adquirido pelo aprendiz. 
 
     Dialogar com os alunos sobre o conteúdo. Pode-se perguntar: Como o tema desta 

aula/unidade está presente na sociedade e na vida de vocês?  
 
2 – PROBLEMATIZAÇÃO:   Problemas postos  pela prática social relacionados aos 

conteúdos  da aula  
 
2.1  Que problemas/questões da prática social podem ser resolvidos  com auxílio deste 

conteúdo ? Sugestões propostas pelo professor: 
 
       a) ___________________________________________________________________ 
 
       b)____________________________________________________________________ 
 
 2.2) Dimensões teórico-práticas  do conteúdo a serem respondidas na 

Instrumentalização. (Conceitual, científica,cultural, política, educacional, religiosa, operacional, 
psicológica, social, legal, histórica, econômica, prática...) 

 
           O professor seleciona as mais adequadas ao tema. 
 

h) ____________________________________________________________________ 
 
i) ____________________________________________________________________ 
 
c) _____________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 

 
3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   

  

 

 
a)_________________________________________________________________

_____ 
 

b)______________________________________________________________________ 
 

    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a)______________________________________________________________________ 
 
   b)______________________________________________________________________ 
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno: Demonstração do  que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do diálogo 
entre professor e alunos 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 

   Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica 
e prática, expressando as dimensões estudadas 

 
          a)_____________________________________________________________________ 
 
          b)_____________________________________________________________________ 
 
         c)_____________________________________________________________________ 
 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 
 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS 
PELOS ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

 

  

 

 
3 – INSTRUMENTALIZAÇÃO: Encaminhamento metodológico para 

apresentação/explicação do conteúdo. Respostas às 
questões levantadas na Problematização. 

 
   3.1)  Ações didático-pedagógicas do professor e dos alunos, conforme os conteúdos  a 

serem trabalhados e  as  dimensões propostas: 
   
   a)   Exposição do professor sobre o tema. 

b) Leitura das leis a respeito do assunto. 
c) Palestras  
d) Pesquisas  
e) Discussão 
f) Visitas 
g) ....... 

____________________________________________________________ 
 
 
    3.2) Recursos materiais e humanos 
 
   a) Filmes 
   b) Livros 
  c)  Periódicos 
  d) Textos de leis 
  e) Jornais 
   f)  Internet 
 
    
 
4 – CATARSE:   CONHECIMENTO DE SÍNTESE: Novo nível teórico de     conhecimento 

alcançado pelo aprendiz 
 

4.1 Síntese mental do aluno:  Demonstração do que o aluno aprendeu. 
 

 Constatação do conteúdo aprendido, por meio de ações informais, do 
diálogo entre professor e alunos. 

 
      4.2 Expressão da síntese: Avaliação formal, elaborada pelo  professor. 
 
          Listar possíveis formas de avaliação do conteúdo em sua dimensão teórica e prática: 
 
          a) Prova dissertativa sobre o conteúdo trabalhado expressando as dimensões 

estudadas: conceitual, legal, cultural, política, educacional e prática. 
 
          b) Entrevista com o Secretário do meio ambiente do município sobre o tema estudado. 
         C)  ... 
 

PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
 

5 – PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO APRENDIDO: Uso social do novo          
conhecimento. 

 
      Perguntar aos alunos ao final da aula/unidade: Como aplicar, fora da  escola, o conteúdo 

aprendido?   
      Anotar as intenções e as possíveis ações dos aprendizes. 

  

 

 

 
 

5.1 POSSÍVEIS  INTENÇÕES DOS 
ALUNOS 

5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS PELOS 
ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
 

 

Gostaria de... ou Gostaríamos de 
 

 

Tenho intenção de... ou Temos 
intenções de 
 

 

 
... 

 

 
 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:___________________________________________________________________ 
 
Disciplina/área de conhecimento:_________________________________________________ 
 
Professor (a):________________________________________________________________ 
 
Ano letivo:_____ Bimestre:_____ Série/ano:_____Total de horas-aula:___________________ 
 

 
TÍTULO DA UNIDADE DE CONTEÚDO A SER ENSINADO: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
O aluno vai aprender o quê?_____________________________________________________ 
 
Para quê?____________________________________________________________________ 
 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Tópico 1 de conteúdo:________________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?____________________________________________________ 
 
Para quê?___________________________________________________________________ 
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Tópico 2 de conteúdo:_______________________________________________________ 
 
Objetivo Específico: 
O aluno vai aprender o quê?___________________________________________________ 
 
Para quê?__________________________________________________________________ 
 
 
Tópico 3 de conteúdo:________________________________________________________ 
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Para quê?___________________________________________________________________ 
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PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE CHEGADA DA   PRÁTICA EDUCATIVA 
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5.2 POSSÍVEIS AÇÕES INDICADAS 
PELOS ALUNOS 

Quero... ou Queremos 
 

 

Pretendo ...ou Pretendemos 
 

 

Desejo... ou Desejamos 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

   COORDENAÇÃO DE GESTÃ ESCOLAR 
 

 
Plano de trabalho dos Agentes Educacionais I e II 

  
  Setor: ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

O que faço? 
Descrição geral da ação 

 
 
 

Para que faço? 
Objetivo da ação 

 
 
 

Como faço? 
Descrição detalhada da ação 

 
 
 

Quando faço? 
Organização do tempo das 

ações 

 
 
 

Qual minha meta? 
Quantificar as ações 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

 
HORA ATIVIDADE: COMPROMISSO DE TODOS 

 
 Uma das premissas essenciais da educação escolar pública perpassa pela compreensão de seu caráter público, no sentido de ser de 
todos e para todos e, consequentemente, pela sua dimensão democrática, na perspectiva de que as decisões nas escolas públicas são 
definidas a partir do coletivo, que constitui as próprias instituições escolares. Sendo assim, o caráter público e a dimensão democrática das 
escolas paranaenses permitem que todos nós nos empenhemos em assumir o compromisso pela oferta de uma educação de qualidade a toda 
sociedade paranaense. 
 Nesse sentido, é necessário que governo, sindicato, professores, funcionários, pais ou responsáveis, alunos e demais integrantes da 
sociedade civil organizada estejam compromissados com o objetivo maior da educação, que é a formação integral do ser humano, visando 
uma sociedade mais humanizada. 
 Assim, o Estado do Paraná, na busca do objetivo anteriormente anunciado, vem efetivando uma série de compromissos assumidos 
diante da sociedade paranaense e vem dando prioridade absoluta à educação, valorizando quem faz a educação: os seus profissionais e, para 
efeitos deste texto, especificamente o professor. Para isso, uma questão que vem concentrando esforços do governo e também tem como foco 
a valorização dos professores é a ampliação da hora atividade. 
 No entanto, para que os efeitos desta ampliação da hora atividade tenham repercussão nas atividades pedagógicas e colaborem para 
atingir o objetivo da educação, é necessário o compromisso da escola e de seus profissionais, entre eles: diretores, professores e pedagogos. 
O desafio das escolas e de seus profissionais passa pelo entendimento do que vem a ser este tempo incluído em sua efetiva carga horária de 
trabalho, bem como pela relação com o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho Docente, o que significa que a discussão sobre hora 
atividade deve estar articulada ao coletivo escolar, por seu caráter público e democrático. 
 Ressaltamos, ainda, que a hora atividade deve ser compreendida como um tempo privilegiado dos professores, que, em conjunto com 
a Equipe Pedagógica e com a Direção da escola, poderão direcionar atenção às atividades de planejamento do trabalho pedagógico, à 
avaliação sobre os percursos formativos ofertados aos alunos e à aprendizagem dos mesmos, assim como poderão ter tempo para se 
dedicarem à sua própria formação, em grupo ou individual.  Mas é necessário ter cautela, a fim de não limitar as possibilidades desse tempo, 
o qual pode ainda ser disponibilizado para o atendimento de pais e mães e demais integrantes da comunidade escolar, entre outras. 
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 O trabalho pedagógico, dado a sua complexidade, exige conhecimento e comprometimento com a formação do aluno, de modo a atingir 
os objetivos definidos no Projeto Político Pedagógico da escola. Nesse sentido, apresentamos algumas possibilidades pedagógicas, 
acreditando que muitas delas já fazem parte da rotina do professor nas escolas, para que a ampliação da hora atividade permita maior 
tranquilidade no desempenho de suas aulas e de sua profissão, bem como sirva à formação continuada do professor. 

1. Planejamento: é uma ação que exige rigor teórico e prático, pois pressupõe articulação entre os diferentes níveis de planejamentos 
internos, desde o PPP, o conhecimento das Diretrizes Curriculares Orientadoras, bem como do Caderno de Expectativas da 
Aprendizagem que direcionam a Proposta Pedagógica Curricular, até o Plano de Trabalho Docente, elaborado para determinado 
período conforme sistema de avaliação do estabelecimento de ensino. Assim, o tempo da hora atividade, além de corroborar para a 
discussão e aprimoramento desses documentos de planejamento escolar, possibilitando tanto ações individuais como coletivas, deve 
servir para elaboração e reelaboração das ações diárias do professor. 

2. Organização e acompanhamento das aulas: a docência remete a uma série de atividades para além da relação pedagógica 
estabelecida no momento da aula. Desse modo, é primordial a revisão constante do Plano de Trabalho Docente para o preparo diário 
das aulas de forma a adequar a complexidade, contextualização e interdisciplinaridade dos conteúdos, assim como a elaboração 
e/ou seleção de material didático e organização de materiais digitais, entre outros. Há, ainda, a necessidade premente de ava liar o 
processo de ensino e de aprendizagem, exigindo a elaboração e correção de instrumentos avaliativos, sejam provas, trabalhos de 
pesquisa, exercícios, textos e outros. As atividades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem e ao processo avaliativo 
antecedem o momento da aula e são desenvolvidas ao longo do ano letivo, durante parte da hora atividade. 

3. Livro Registro de Classe: o preenchimento dos Livros Registro de Classe é uma exigência do sistema de ensino, pois é o 
instrumento formal que deve retratar o trabalho em sala de aula. Os registros de frequência, dos conteúdos trabalhados e do processo 
avaliativo, são essenciais para o acompanhamento legal e pedagógico do trabalho efetivamente desenvolvido na disciplina pelo 
professor. Parte da carga horária da hora atividade tem sido utilizada para essa atividade e deve assim continuar. 

4. Atendimento de pais ou responsáveis: é importante o contato com a família do aluno sempre que necessário. Portanto, há 
alternativas na organização dos horários das horas atividade semanais, quinzenais ou mensais para tais atendimentos. 

5. Encaminhamento do Conselho de Classe: para a otimização do tempo para qualidade do Conselho de Classe é fundamental a 
realização do Pré-conselho, momento este de coleta de informações relativas ao andamento do processo de ensino aprendizagem. 
Com a ampliação da hora atividade a equipe pedagógica poderá utilizar-se deste espaço para conversar com os professores ou 
poderão preencher fichas próprias que possam retratar o diagnóstico das turmas e das dificuldades apresentadas pelos alunos. 

6. Escola interativa: ação que a Secretaria já vem desenvolvendo com o propósito de apresentar possibilidades de trabalho pedagógico 
abordando os conteúdos de cada uma das disciplinas escolares. Para tal, na medida do possível, há uma concentração dos 
professores das mesmas disciplinas para que possam acompanhar e participar da discussão on-line; constituindo-se este mais um 
espaço de formação continuada em serviço. 
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 Assim, este texto não pretende esgotar essas alternativas, pois reconhece que isso deve ser levado a toda escola e que as 
particularidades de contextos de cada uma deve ser consideradas. O objetivo deste texto é suscitar o debate inicial e necessário sobre a 
temática da hora atividade.  Não se pretende transformá-lo em guia para a ação nas escolas, pois acreditamos na existência de questões 
específicas em cada unidade escolar, mas, sim, trazer questões relacionadas à organização escolar para desencadear o debate. 
 Nessa perspectiva, este texto apresenta reflexões sobre algumas possibilidades pedagógicas para a utilização adequada deste tempo 
no espaço da escola, o que pode significar uma reorganização dos tempos e espaços escolares. 
 Convidamos a todos os profissionais da educação a se deterem sobre este tema, que sem dúvida nenhuma precisa ser bem aproveitado 
em favor do aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, o que requer o comprometimento de todos nós para alcançarmos, dia após 
dia, uma educação pública de melhor qualidade a toda sociedade paranaense. 
 

  HORA ATIVIDADE: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

 
 Considerando a relevância do tempo legalmente instituído para a hora atividade e os apontamentos já realizados, apresentamos, a seguir, 
aspectos imprescindíveis para nortear a utilização da hora atividade, de forma que esse momento contribua, significativamente, para o processo 
de ensino e aprendizagem a ser efetivado nas escolas da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. 
 Para tanto, dois aspectos do trabalho a ser realizado no tempo da hora atividade serão levados em conta: 

 Tempo para realização de atividades pedagógicas inerentes e necessárias à função docente. 

 Tempo para formação continuada do professor. 
       Com relação ao primeiro aspecto, reconhecemos que no trabalho docente as atividades de planejamento, registro e acompanhamento 
do processo de ensino e aprendizagem, concernentes à atividade profissional no âmbito da escola, exigem tempo e esforço do professor. 

Em relação ao segundo aspecto, sabemos da necessidade permanente de formação do professor tanto na atualização e aprofundamento 
dos saberes específicos da disciplina de atuação como dos saberes pedagógicos, ou seja, aqueles conhecimentos referentes à metodologia, 
avaliação, novas tecnologias educacionais, entre outros. 
     Dessa forma, a Secretaria de Estado da Educação almeja que o tempo destinado para a hora atividade seja proveitoso em todas as 
escolas da rede estadual, independente de seus portes, das modalidades de ensino que atendem, das especificidades estruturais, ou ainda, 
da localização em zona rural ou urbana. 
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7. Estudos por área do conhecimento: poderá ser desencadeado um movimento de estudos teóricos a respeito de uma temática 
específica da disciplina/área entre os professores. Tal estudo pode ser mediado pelo pedagogo, resultando também em espaço de 
formação em serviço. Há, ainda, a possibilidade de participação em eventos de formação voltados para determinada área/disciplina, 
promovidos pela mantenedora em dias de hora atividade concentrada. 

8. Estudos pedagógicos: da mesma forma que nos estudos por Área do Conhecimento há possibilidade do encaminhamento de 
estudo coletivo relacionado às necessidades da escola, como, por exemplo, a questão da disciplina, avaliação, abandono escolar, 
diversidade, violência, entre outros. 

9. Formação profissional: cabe também ao professor eleger o que é importante para sua formação profissional, sendo o momento da 
hora atividade para estudos individuais que promovam seu aprofundamento teórico-metodológico, em que cada professor faz a 
seleção de material para leituras e pesquisas. 

10. Troca de experiências: parte da hora atividade pode ser utilizada pelos professores das disciplinas afins para apresentarem e 
debaterem os encaminhamentos metodológicos empregados, enfoque dado a determinados conteúdos, estratégias disciplinares que 
resultaram em maior participação e atenção da turma, enfim, em troca de práticas que estão dando bons resultados nos mesmos 
anos e etapas de ensino. 

 Reiteramos que a hora atividade deve impactar na qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido na escola, posto que o trabalho 
docente requer tempo para estudo, pesquisa, atualização e constante reflexão teórico-prática. 
 A instituição escolar deverá organizar a hora atividade concentrada, pelo menos parcialmente, por áreas e/ou disciplinas, proporcionando 
o desenvolvimento destas atividades coletivas. Salientamos, ainda, que a Direção da escola, junto com a Equipe Pedagógica, deverá promover 
um ambiente favorável para o desenvolvimento das atividades durante a hora atividade; isto é, um espaço adequado para o exercício da 
atividade intelectual. Da mesma forma, deverá realizar o acompanhamento pedagógico das atividades desenvolvidas pelo professor, 
oportunizando as condições necessárias para tal, bem como assegurar o cumprimento da carga horária destinada à hora atividade. 
  Estimamos, por fim, que em cada escola dos 399 municípios do Paraná possam ocorrer discussões profícuas sobre essa temática, 
conforme a realidade dos estabelecimentos de ensino, atendendo as particularidades locais, contribuindo, assim, para o avanço da educação 
em nosso Estado. 
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função alicerça-se em uma práxis pedagógica determinada e intencional que tem como meta primordial assegurar aos sujeitos da escola 
pública o acesso pleno e democrático ao conhecimento historicamente construído e sistematizado, assim como aos meios 
necessários para a elaboração de novos conhecimentos.  

Nesse sentido, a efetivação do objetivo social da escola pública traduz-se num processo histórico com avanços, recuos, revisões e 

novas proposições, na busca da universalização da qualidade social da educação. Assim, também, as práticas curriculares “selecionadas e 

adotadas” pelas instituições de ensino estão diretamente relacionadas à concepção de sociedade que se pretende reforçar e à quais grupos 

sociais se pretende favorecer. Por isso, as DCEs, ao destacarem o papel da educação básica pública no Brasil, reafirmam a necessária 

centralidade dos “sujeitos da escola” na organização político-pedagógica das instituições com o “objetivo de construir uma sociedade justa, 

onde oportunidades [educativas] sejam iguais para todos” (DCEs, p.16).  

Com esse norte, a seguir, de forma sucinta, destacamos em tópicos alguns fundamentos das DCEs. 

 

1. Opção pela organização disciplinar do currículo e pelo tratamento integrado e contextualizado dos conteúdos, favorecendo as 
relações interdisciplinares 

 

As DCEs afirmam, seguindo fundamentos de pedagogias progressistas, que só a disciplinaridade garante que as especificidades dos 

conhecimentos possam ser ensinadas e aprendidas, pois cada ciência, cada campo do conhecimento tem sua epistemologia singular. Este 

fato, no entanto, não impede que as diferentes disciplinas, traduzidas nos diferentes PTDs, dialoguem entre si. Ao contrário das visões mais 

simplórias de interdisciplinaridade, as DCEs indicam que só mediante o aprofundamento de cada um dos conteúdos, considerando suas 

complexidades específicas, é possível realizar as aproximações e perceber as conexões entre eles. Conforme as DCEs, a escola deve 

orientar sua organização e seleção curricular para possibilitar aprendizagens específicas, respeitando-se o acúmulo de conhecimentos 

sistematizados, com vistas à transformação social e à emancipação dos sujeitos pela via da educação formal pública. A interdisciplinaridade, 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS DO CURRÍCULO ESCOLAR NAS DIRETRIZES CURRICULARES ORIENTADORAS PARA A 
REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ (DCEs) 

 

Um projeto educativo [...] precisa atender igualmente aos sujeitos, seja qual for sua condição social e econômica, seu 
pertencimento étnico e cultural e às possíveis necessidades especiais para aprendizagem. Essas características devem ser 
tomadas como potencialidades para promover a aprendizagem dos conhecimentos que cabe à escola ensinar, para todos. 
(DCEs  p.17) 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto foi elaborado com a intenção de contribuir com a construção do planejamento das instituições de ensino para o ano letivo de 

2014, considerando a necessária integração entre os diferentes Planos de Trabalho Docente (PTDs) e a importância do trabalho das Equipes 

Pedagógicas nessa articulação.  Consideramos, também, que as reflexões, debates e sínteses realizadas nesta Semana Pedagógica, 

partindo-se das contribuições dos Professores João Luiz Gasparin e Nereide Saviani, estão, em certo sentido, presentes no principal 

Documento Orientador do currículo assumido pela Rede Estadual de Educação. As Diretrizes Curriculares Orientadoras para a Rede 

Estadual de Educação do Paraná (DCEs), resultantes de um longo percurso de discussões entre os profissionais da educação do Paraná, 

concebem os fundamentos curriculares partindo do principal sentido da educação pública: a função social da escola.  Entendemos que tal 
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das DCEs toma conteúdos estruturantes como eixos, pois estes expressam conhecimentos fundamentais e/ou dimensões características de 

cada uma das disciplinas, cuja construção e legitimação é fruto de processos sociais. Conectados ao objeto de estudo das disciplinas, os 

conteúdos estruturantes expressam-se nos conteúdos básicos, os quais traduzem os conhecimentos que todos os estudantes devem ter o 

direito de aprender em cada uma das disciplinas. Dependendo da sua complexidade, os conteúdos básicos podem ainda ser desdobrados 

em tantos conteúdos específicos quantos as equipes escolares sentirem necessidade. O importante é assegurar que a escola seja, de fato, 

um local destinado à socialização e produção de conhecimento e que consiga dialogar com os conhecimentos populares e com saberes 

difusos do cotidiano sem limitar-se a eles. 

 

 

3 Centralidade do trabalho pedagógico: construção e acompanhamento coletivo do projeto político-pedagógico e da gestão escolar 

 

As DCEs entendem que a práxis democrática só se faz a partir do envolvimento de todo o coletivo escolar nas tomadas de decisão e 

na efetivação dos objetivos peculiares de cada instituição. Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e a PPC (Proposta 

Pedagógica Curricular) a ele integrada, não podem ser entendidos como conjuntos de papéis (perspectiva burocrática), mas como resultados 

processuais de amplos e qualificados debates entre os coletivos e sujeitos que cotidianamente produzem a realidade da escola. Não é raro 

que o currículo e o PPP, como “documentos”, expressem situações, objetivos, valores que contradizem a prática escolar vivida.  

Para “aproximar” o projeto defendido pelos sujeitos da escola à prática efetivada na escola, diminuindo a tensão entre o que se afirma 

institucionalmente e o que se pratica cotidianamente é fundamental que as dimensões da gestão escolar (administrativa, pedagógica, 

docente) sejam ambas direcionadas para a finalidade maior da escola, que é, como vimos, a realização de sua função social.  No que diz 

respeito aos encaminhamentos de planejamento e gestão do trabalho docente, as DCEs destacam a importância do trabalho de organização, 

realização e articulação dos PTDs. Trabalho este que está no cerne das funções peculiares dos/as pedagogos/as escolares, os/as quais, 
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nesse contexto, não permite artificialismos e, ao se considerar os campos e domínios científicos em suas particularidades como objetos de 

ensino/aprendizagem, traduzidos nos conteúdos selecionados, evidencia-se que 

as relações interdisciplinares se estabelecem quando: 
• conceitos, teorias ou práticas de uma disciplina são chamados à discussão e auxiliam a compreensão de um recorte de conteúdo qualquer de 
outra disciplina;  

• ao tratar do objeto de estudo de uma disciplina, buscam-se nos quadros conceituais de outras disciplinas referenciais teóricos que possibilitem 
uma abordagem mais abrangente desse objeto.(Id. p.29) 

 

2. Opção pela seleção de conteúdos, classificados segundo sua importância e abrangência, em estruturantes, básicos e específicos 

 

Esta organização relaciona-se diretamente à centralidade do conhecimento na realização do papel social da escola. Cada disciplina 

encerra uma história e justifica-se segundo as diretivas culturais de uma época ou contexto. Assim, há razões histórico-culturais para que, por 

exemplo, as disciplinas da Base Nacional Comum, sejam as atuais e não outras. Além disso, cada disciplina tem um campo de estudo 

definido, formas peculiares de abordar seus objetos, métodos de pesquisa e linguagens que lhe são próprias. Por isso, temos professores/as 

especializados em suas respectivas docências. Dessa forma, segundo SACRISTÁN 

 

[...] A reflexão sobre a justificativa dos conteúdos é para os professores um motivo exemplar para entender o papel que a escolaridade em geral 
cumpre num determinado momento e, mais especificamente, a função do nível ou especialidade escolar na qual trabalham. O que se ensina, 
sugere-se ou se obriga a aprender expressa valores e funções que a escola difunde num contexto social e histórico concreto (SACRISTÁN, 
2000, p. 150 apud. DCEs p. 26). 

 

Ocorre que a especificidade dos conteúdos só pode ser garantida na forma escolar se os conteúdos ensinados/aprendidos realmente 

forem tratados de acordo com esta especificidade, o que não implica numa visão cientificista do currículo. Por isso, a arquitetura curricular 
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devem exercer seu papel articulador, oportunizando, por exemplo reflexões e debates sobre aspectos fundamentais do trabalho docente, tais 

como: avaliação que contribua para a formação do estudante e melhoria contínua  da escola; atenção à diversidade escolar e respeito aos 

direitos de todos os sujeitos escolares; pertinência dos conteúdos de ensino ao campo teórico-metodológico das disciplinas; formas de 

diálogo entre conteúdos ensinados por diferentes docentes/disciplinas num mesmo período, etc.  

 

FINALIZANDO 

Os três pontos destacados neste texto estão longe de esgotar a totalidade de fundamentos, conceitos e argumentações presentes nas 

DCEs. A escolha desses recortes objetivou complementar os demais elementos e fundamentos tratados ao longo da Semana Pedagógica. 

Sugerimos a todos/as professores/as e, sobretudo, a todos/as pedagogos/as que reflitam e debatam os pontos, que neste texto, limitamo-nos 

a delinear. Chamamos, também, a atenção para os debates atuais sobre o tema Currículo, pois estamos vivendo um período em que as 

discussões nacionais referentes à melhor forma de organizar os programas de ensino (por áreas, por disciplinas, por eixos integradores) têm 

sido acirradas.  

Não se objetiva aqui entrar no mérito das diferentes tendências e correntes curriculares que buscam, partindo de lógicas e argumentos 

distintos, ampliar seu espaço institucional. O importante é que nós, educadores/as da Rede Estadual de Educação do Paraná, nos inteiremos 

desses debates e, sobretudo, sigamos evoluindo rumo à concretização da escola pública que, de fato, seja democrática e, dessa forma, 

contribua para a democratização do conhecimento com vistas à construção da autonomia intelectual e da formação humana integral.  

 

REFERÊNCIA 

PARANÁ. SEED. DEB.  Diretrizes curriculares orientadoras para a Rede Estadual de Educação do Paraná. (Versão impressa). Curitiba, 
2008.  



6 

 

devem exercer seu papel articulador, oportunizando, por exemplo reflexões e debates sobre aspectos fundamentais do trabalho docente, tais 

como: avaliação que contribua para a formação do estudante e melhoria contínua  da escola; atenção à diversidade escolar e respeito aos 

direitos de todos os sujeitos escolares; pertinência dos conteúdos de ensino ao campo teórico-metodológico das disciplinas; formas de 

diálogo entre conteúdos ensinados por diferentes docentes/disciplinas num mesmo período, etc.  

 

FINALIZANDO 

Os três pontos destacados neste texto estão longe de esgotar a totalidade de fundamentos, conceitos e argumentações presentes nas 

DCEs. A escolha desses recortes objetivou complementar os demais elementos e fundamentos tratados ao longo da Semana Pedagógica. 

Sugerimos a todos/as professores/as e, sobretudo, a todos/as pedagogos/as que reflitam e debatam os pontos, que neste texto, limitamo-nos 

a delinear. Chamamos, também, a atenção para os debates atuais sobre o tema Currículo, pois estamos vivendo um período em que as 

discussões nacionais referentes à melhor forma de organizar os programas de ensino (por áreas, por disciplinas, por eixos integradores) têm 

sido acirradas.  

Não se objetiva aqui entrar no mérito das diferentes tendências e correntes curriculares que buscam, partindo de lógicas e argumentos 

distintos, ampliar seu espaço institucional. O importante é que nós, educadores/as da Rede Estadual de Educação do Paraná, nos inteiremos 

desses debates e, sobretudo, sigamos evoluindo rumo à concretização da escola pública que, de fato, seja democrática e, dessa forma, 

contribua para a democratização do conhecimento com vistas à construção da autonomia intelectual e da formação humana integral.  

 

REFERÊNCIA 

PARANÁ. SEED. DEB.  Diretrizes curriculares orientadoras para a Rede Estadual de Educação do Paraná. (Versão impressa). Curitiba, 
2008.  



 2
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
   SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
   DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
   DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

Ensino Médio Inovador – Orientações para o Redesenho Curricular 

 
O Programa do Ensino Médio Inovador (ProEMI), instituído pelo Ministério da Educação- MEC, tem por objetivo “induzir um 

debate nacional sobre o Ensino Médio no País, convergindo para um redesenho dos currículos nas escolas de Ensino Médio, 

buscando garantir a formação integral dos educandos, por meio da inserção de ações e atividades que tornem o currículo mais 

dinâmico e a aprendizagem mais efetiva” (MEC, 2013).  

Neste sentido, o presente documento propõe orientações e sugestões para a discussão e elaboração do Projeto de Redesenho 

Curricular (PRC) nas escolas do Ensino Médio do Estado do Paraná. Lembrando que a adesão para 2014 foi feita por escolas de 

Ensino Médio Noturno e Escolas de Educação Profissional, mas nada impede que toda a escola participe dessa discussão, pois vem 

contribuir para um novo fazer pedagógico escolar.   

O ProEMI  tem por objetivo promover discussões com a comunidade escolar sobre quais ações devem ser propostas para a 

superação das defasagens, distorção idade-série e evasão verificadas no processo escolar dos jovens matriculados nesse nível de 

ensino. Ainda nessa  premissa, redesenhar o Currículo  da Escola  não implica na dissolução do trabalho organizado em disciplinas, 

mas sim em orientar a integração entre as áreas de conhecimento expressas nas disciplinas. 

Nesse intuito, por meio do eixo integrador do Currículo, formado pelas dimensões do Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura, 

entendidas como inerentes à atividade humana no seu processo da existência, é que a integração entre as diferentes disciplinas será 

possibilitada. A inovação que se pretende atingir está na condição do trabalho pedagógico realizado a partir de uma compreensão da 
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interdisciplinaridade  como característica do próprio conhecimento, pertinente e necessária para a formação integral dos estudantes, 

que lhes permita a apropriação de referenciais, propiciando-lhes a reflexão crítica e a ação sobre a sua realidade. 

Para isso, a construção do PRC deverá ser realizada com o coletivo da escola de forma que toda a comunidade participe, 

contemplando ações que correspondam à realidade da escola e às necessidades dos estudantes. Essas ações propostas devem 

estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico – PPP da escola e com as ações sistêmicas estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para o Ensino Médio e Educação Profissional. O Ofício Circular nº 

10/2013 – GS/SEED traz maiores detalhes do que é o RPC e como deve acontecer na escola. Além desse, outros documentos 

referentes ao ProEMI podem ser acessados pelo endereço: 

http://www.gestaoescolar.diadiaeducacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1250 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

   DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  
  

SEMANA PEDAGÓGICA 2014  
  

  
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA DO ESTADO DO PARANÁ  

  

A proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada tem como objetivo instituir política pública na perspectiva da educação integral 
tendo como principal referência a temática da organização do tempo e dos espaços escolares para garantir o direito de aprender.  

Neste contexto, a Seed propõe uma política de Educação Integral em Jornada Ampliada que possibilita rever a educação na dimensão 
formadora do ser integral, que passa pelo compromisso de repensar as práticas pedagógicas, os espaços e os tempos escolares.  

 A organização curricular e seus respectivos aprofundamentos, sejam no turno escolar ou no contraturno, por meio de atividades 
curriculares, devem estar articuladas com o currículo da Base Nacional Comum, devendo também ser inseridas no Projeto Político-Pedagógico 
e no Regimento Escolar da instituição de ensino.  

Atualmente, a jornada escolar nas escolas estaduais vem sendo gradativamente ampliada por meio da implementação de diferentes 
políticas e programas educacionais, tais como:   

  
 

1. Educação em Tempo Integral (ETI)  
  

São 28 escolas ofertando educação em Tempo Integral em todo o Estado. Todas funcionam em turno único de 45 horas semanais, 
organizadas por meio da Matriz Curricular, composta pelas disciplinas da Base Nacional Comum e disciplinas da Parte Diversificada.  Além 
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das disciplinas propostas, a parte diversificada da Matriz possui os Componentes Curriculares, que são organizados de forma mais flexível 
para atender às expectativas, necessidades e interesses dos alunos.   

Quanto às atividades relacionadas aos Componentes Curriculares é importante ressaltar que precisam ter características lúdicas e 
práticas, com metodologias diferenciadas. Por serem optativos e com organização flexível quanto à formação das turmas, os Componentes 
Curriculares não precisam passar pelo mesmo processo de avaliação das disciplinas da Parte Diversificada. No entanto, isso não significa que 
não seja necessário que as atividades passem pelo processo de avaliação.  

A organização curricular para a Educação em Tempo Integral em Turno Único requer intencionalidade educativa a ser desenvolvida 
integralmente durante todo o tempo de permanência na escola. A frequência  é obrigatória a todos os educandos durante todo o ano letivo, não 
sendo facultada a frequência em apenas um dos turnos.  

 Como pressuposto para sua implantação, a organização curricular para oferta de Educação em Tempo Integral em Turno Único exige 
como condição para integração dos conhecimentos, uma Proposta Pedagógica Curricular que contemple todos os desdobramentos decorrentes 
desse regime.  

Para essa organização, que pode ser ofertada de forma simultânea ou de forma gradual, a instituição de ensino deverá demonstrar 
condições e atender os seguintes critérios:  

a) Possuir espaços físicos adequados, tais como: salas de aula em número suficiente para o atendimento das turmas em turno único, 
laboratórios, quadra esportiva coberta, refeitório e cozinha equipada para servir almoço;  

b) Para implantar o tempo integral é preciso consultar a comunidade escolar e obter aprovação, de todos os pais e/ou responsáveis 
pelos educandos;  

c) Elaborar uma Proposta Pedagógica para o tempo integral que contemple a articulação dos seus componentes curriculares;  
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DOCUMENTOS PARA CONSULTA  

 Instrução nº 022/2012 – Seed/SUED 
 Orientações para Implementação da Educação em Tempo Integral em Turno Único.  
 Educação em Tempo Integral em Turno Único, Documento 2 – Ementários e Propostas Pedagógicas das Disciplinas da Parte Diversificada.  

2. Programa Atividades Complementares Curriculares Permanentes e Periódicas: 

Ofertadas, em 1.798 escolas no contraturno escolar, ele objetiva, também, promover a melhoria da qualidade de ensino, ampliando o 
tempo, espaço e oportunidades educativas, realizadas na escola ou no território em que está situada, atendendo às necessidades sócio 
educacionais dos estudantes.  

As atividades estão organizadas em Atividades Complementares Curriculares Permanentes e Periódicas a partir dos seguintes 
Macrocampos: Aprofundamento da Aprendizagem, Experimentação e Iniciação Científica, Cultura e Arte, Esporte e Lazer, Tecnologias da 
Informação, e da Comunicação e Uso de Mídias, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Promoção da Saúde, Mundo do Trabalho e Geração de 
Renda.   

 

2.1 Da Abertura e organização das turmas   

As Atividades Complementares Curriculares Permanentes deverão ser ofertadas em 03 horas-aula, para cada atividade, nos 05 dias da 
semana para o mesmo grupo de alunos, da mesma série/ano/escola da Rede Pública Estadual, com as cinco atividades de opção da escola, 
desenvolvidas exclusivamente nos turnos manhã e tarde.   

As Atividades Complementares Curriculares Periódicas deverão ter carga horária de 04 horas-aula semanais, por etapa de ensino – 
Fundamental e Médio de qualquer instituição de ensino da Rede Pública Estadual. Cada instituição de ensino poderá inscrever uma Atividade 
Complementar Curricular.   

As atividades deverão acontecer de segunda a sexta-feira, em turno contrário da matrícula do aluno, nos turnos, manhã, tarde, noite, e 
excepcionalmente no turno intermediário das 12h às 13,30, e das 17 às 19h, devidamente autorizadas pela Seed, distribuídas em no mínimo, 
dois dias na semana para o mesmo grupo ou grupos diferentes de aluno. As Atividades Complementares Curriculares Permanentes e Periódicas 
deverão ter registro no Livro Registro de Classe, ser inseridas no Sistema Estadual de Educação (Sere) e no Sistema de Acompanhamento 
das atividades (Celepar/ Seed).  
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    DOCUMENTO PARA CONSULTA  

 Instrução nº 009/2013 – SUED                                                                                           

 
 
  
3. Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (Aete)  

  
As Aete são ofertadas de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar, têm por objetivo desenvolver e identificar talentos esportivos 

no contexto da escola com o propósito de formar e organizar equipes esportivas para participar dos Jogos Escolares do Paraná e outros 
eventos similares promovidos pela Seed e/ou comunidade.   

  
3.1 Da abertura e organização das turmas.  

 As atividades serão organizadas na Modalidade Coletiva, com número mínimo de 20 alunos e máximo de 25 alunos por turma, e na 
modalidade individual, com número mínimo de 10 e máximo de 25 alunos. Somente poderão participar das atividades alunos regularmente 
matriculados na instituição de ensino.  

 As modalidades escolhidas deverão estar de acordo com o Regulamento dos Jogos Escolares do Paraná, serem propostas pela 
comunidade escolar e inseridas no Projeto Político-Pedagógico. Cabe ao Conselho Escolar observar a existência de condições básicas 
necessárias para o desenvolvimento da atividade e aprovar as propostas e o turno de funcionamento.   

A instituição de ensino poderá ofertar, no máximo, 16 (dezesseis) horas de Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo, as quais 
deverão ser inseridas no Sistema de Acompanhamento das Atividades Complementares Curriculares – Celepar/Seed. A escola que ofertar 
as AETE deverá, obrigatoriamente, participar dos Jogos Escolares do Paraná.  
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    DOCUMENTO PARA CONSULTA  

 Instrução nº 009/2013 – SUED                                                                                           

 
                                                                                                                                                                          
4. Programa Mais Educação-PME/MEC   

  

Desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação/MEC, possibilita a oferta de atividades em contraturno escolar, organizadas a 
partir de macrocampos.   

No Paraná, 701 escolas participam do referido Programa, desenvolvendo diferentes atividades as quais possibilitam um trabalho que 
exige a exploração dos tempos e espaços escolares, as dimensões curriculares, a metodologia e a prática pedagógica. Além disso, dialoga 
com o enriquecimento curricular por meio de iniciativas pedagógicas interdisciplinares.   

As atividades estão organizadas em macrocampos para escolas urbanas e do campo.  

• Acompanhamento Pedagógico  

• Comunicação  
 

• Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica  

• Cultura, Artes e Educação Patrimonial  

• Educação Ambiental e Sociedade Sustentável  

• Esporte e Lazer  

• Educação em Direitos Humanos  

• Promoção da Saúde  

• Agroecologia  

• Iniciação Científica  

• Memória e História das Comunidades Tradicionais  
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4.1 Da abertura e organização das turmas  

O Programa é desenvolvido no contraturno com no mínimo 30 alunos, que podem ser de séries/anos e idades variadas, sendo que 
todos os alunos deverão participar de todas as atividades escolhidas pela escola, totalizando 7 horas diárias, durante os 5 dias da semana, 
totalizando 35 horas semanais.  

As atividades serão desenvolvidas por professores disponibilizados pela Seed, os quais serão responsáveis pelo planejamento e 
execução das atividades durante o ano letivo, assim como o preenchimento do Livro Registro de Classe. A escola receberá recursos do MEC 
para o ressarcimento de monitores e aquisição dos materiais necessários para a execução do Programa.  

O acompanhamento das atividades é feito via sistema Seed/Celepar e visitas dos técnicos dos NRE, Seed e MEC. Os alunos inscritos 
no PME devem ser inseridos do Sere.  

A adesão ao Programa é anual. As escolas selecionadas pelo MEC, no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
(Simec), devem escolher as atividades dentro dos macrocampos e enviar o Plano de Atendimento para que a Seed encaminhe ao MEC para 
análise e finalização da adesão ao PME.  

DOCUMENTOS PARA CONSULTA  

 Instrução nº 009/2013 – Sued   
 Decreto nº 7.083/2010  
 Portaria Interministerial nº 17/2007  
 Manual Operacional de Educação Integral – MEC/2013  
 Resolução nº 34/2013 – FNDE  
 Materiais disponibilizados no site do MEC                                                                             

  
A Proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada considera toda a ampliação de tempos e espaços, internos e externos à escola, 

e tem por objetivo ampliar as oportunidades de aprendizagens e de formação dos estudantes. As atividades pedagógicas devem ser ofertadas 
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   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Indicação de leitura e informe do Departamento da Educação de Jovens e Adultos 
 

Os desafios impostos pela sociedade atual com relação à educação vêm exigindo, cada vez mais, a busca incessante pelo 

aprimoramento do conhecimento. Com o objetivo de empreender um novo processo educativo que seja eficaz, atualizado e coerente com as 

exigências do mundo contemporâneo, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná passou por recente reformulação em seu 

organograma e criou o Departamento de Educação de Jovens e Adultos (Deja). 

A função desse novo departamento, amparado nas legislações vigentes, é destacar a EJA como modalidade da educação básica, 

propondo um modelo pedagógico que assegure as especificidades dos jovens e adultos no processo formativo, a valorização das 

potencialidades de cada um e o desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. 

Alcançar o sucesso esperado nesse empreendimento pressupõe uma retomada e atualização dos documentos que amparam a oferta 

da EJA nas instituições de ensino do Estado: as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná e a Proposta 

Pedagógica da EJA no Paraná.  

Durante o ano de 2013, foi concluída com sucesso a elaboração de uma Proposta Pedagógica de EJA no Sistema Prisional do Estado, 

atendendo à meta estipulada no Plano Estadual de Educação no Sistema Penitenciário do Paraná. No primeiro semestre desse ano, o 

departamento de EJA iniciará uma revisão, atualização e reelaboração das Diretrizes Curriculares da EJA no Paraná e elaboração coletiva de 

uma nova Proposta Pedagógica de EJA para as instituições de ensino que não atendem o sistema prisional. 

Rever, atualizar ou elaborar documentos pressupõe conhecimento de aspectos legais que regem a educação brasileira, bem como da 

legislação específica do Paraná, no sentido de contemplar as demandas referentes à organização escolar e procurar conciliar tecnologia, 

conhecimento, formação ética e exercício de cidadania, sem perder de vista o perfil do educando da EJA.  
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   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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uma nova Proposta Pedagógica de EJA para as instituições de ensino que não atendem o sistema prisional. 
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legislação específica do Paraná, no sentido de contemplar as demandas referentes à organização escolar e procurar conciliar tecnologia, 

conhecimento, formação ética e exercício de cidadania, sem perder de vista o perfil do educando da EJA.  
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A seguir, indicamos alguns textos, com seus respectivos links, que subsidiarão as discussões durante a semana pedagógica, além da 
Proposta Pedagógica de cada escola: 

 
1. Deliberação CEE/PR n.º 014, de 08 de dezembro de 1999. Indicadores para elaboração da proposta pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino da Educação Básica e suas diferentes modalidades. Curitiba, 1999. Disponível em: 
http://celepar7cta.pr.gov.br/seed/deliberacoes.nsf/7b2a997ca37239c3032569ed005fb978/b187505b1107f0f9032569f10049e0af/$FILE/_i8him
oqb2clp631u6dsg32d1d64sjie8_.pdf 

 
2. Deliberação CEE/PR n.º 05, de 03 de dezembro de 2010. Estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental e Médio do Sistema de Ensino do Paraná. Curitiba, 2010. Disponível em: 
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2010/deliberacao_05_10.pdf 

 
3. Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: Seed, 2006. p. 27-31. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_eja.pdf  
 

4. Instrução SEED/SUED nº 019, de 20 de maio de 2012. Instrui sobre Ações Pedagógicas Descentralizadas da Educação de 
Jovens e Adultos - APED ofertada na Rede Pública de Ensino. Curitiba: Seed, 2012. Disponível em: 
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes%202012%20sued%20seed/instrucao0192012sued.PDF 

 
5. Instrução SEED/SUED n.º 008, de 10 de dezembro de 2013. Instrui sobre Cronograma de Oferta das Disciplinas para os cursos 

do Ensino Fundamental – Fase II e Médio, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: Seed, 2013. Disponível 
em: http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao0082013suedseed.pdf 

 
6. Parecer CNE/CEB n.º 11, de 09 de junho de 2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2000. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB11_2000.pdf 
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7. Parecer CNE/CEB nº 41, de 02 de dezembro de 2002. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação a Distância na 
Educação de Jovens e Adultos e para a Educação Básica na etapa do Ensino Médio. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0041_2002.pdf 

 
8. Parecer CNE/CEB nº 06, de 07 de abril de 2010. Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2008, que institui Diretrizes Operacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos 
cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da 
Educação a Distância. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15074&Itemid=866 

 
9. Recorte das Diretrizes da EJA do Paraná: Função social da Educação de Jovens e Adultos. Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2014/funcao_social_eja.pdf  
 

10. Resolução CNE/CEB n.º 01, de 05 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens 
e Adultos. Brasília, 2000. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf 

 
11. Resolução CNE/CEB n.º 03, de 15 de junho de 2010. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos 

aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos 
exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância. Diário Oficial da União, 
Brasília, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992  

 
12. Resolução CNE/CEB n.º 04, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Diário Oficial da União, Brasília, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992  
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11. Resolução CNE/CEB n.º 03, de 15 de junho de 2010. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos 
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4. PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Com base nas dimensões históricas, teóricas e legais que determinaram os pressupostos enunciados neste documento e tomando por 

referência os estudos de Kuenzer anteriormente citados, as políticas e metas relativas à Educação Profissional serão regidas pelos seguintes 

princípios: 
 

4.1  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A Educação Profissional está fundamentada nos princípios de gestão democrática. 

Esses princípios consideram a educação como direito do cidadão, a universalização do ensino, a escola pública, gratuita e de qualidade, 

o combate ao analfabetismo, o apoio à diversidade cultural, a organização coletiva do trabalho escolar. 

A materialização desses princípios está centralizada no conjunto de ações que tem como eixo fundante o currículo escolar, a pesquisa 

e a inovação tecnológica, otimização do espaço e do tempo escolar e, principalmente, a valorização dos profissionais da educação. 
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Desse princípio decorre o projeto de Educação Profissional que se consubstancia no compromisso com a cidadania dos trabalhadores 

por meio da garantia da Educação Básica e Profissional, pública e de qualidade, integrada às políticas de geração de emprego e renda, abaixo 

descrito: 

a) como processo de formação humana, a Educação Profissional se refere ao desenvolvimento da pessoa humana como integralidade, 

não podendo ficar restrita à dimensão lógico-formal ou às funções ocupacionais do trabalho; ela se dá no entrecruzamento das competências 

cognitivas, comportamentais e psicomotoras que se desenvolvem por meio das dimensões pedagógicas das relações sociais e produtivas, com 

a finalidade de produzir as condições necessárias à existência; 

b) a Educação Profissional é um processo que se dá ao longo da vida, pela articulação das experiências e conhecimentos que são 

construídos ao longo das relações sociais e produtivas. A Educação Profissional, como qualificação social, não pode ser tomada como 

construção teórica acabada ou produto de ações individuais; por consequência, deve ser compreendida no âmbito das concepções de 

trabalhador coletivo e de educação continuada; 

c) o processo de Educação Profissional não é apenas racional; nele intervêm afetos e valores, percepções e intuições que, embora 

sejam fruto das experiências, inscrevem-se nas emoções, ou seja, no campo do sentido, do irracional. Assim, o ato de conhecer resulta do 

desejo de conhecer, derivado de amplas e distintas motivações e é profundamente significativo e prazeroso como experiência humana; 

d) a Educação Profissional deve articular os conhecimentos oriundos da prática social (tácitos e populares) e conhecimentos científicos, 

de modo a relacionar ciência, tecnologia, cultura e sociedade nos processos de construção e difusão do conhecimento; 

e) a Educação Profissional deve articular conhecimento básico e conhecimento específico a partir dos processos de trabalho e da prática 

social, concebidos como “locus” de definição dos conteúdos que devem compor o programa e contemplar as diversas áreas cujos 

conhecimentos contribuem para a formação profissional e cidadã derivada do perfil profissional; 

f) a Educação Profissional deve articular conhecimentos que permitam a participação no trabalho e nas relações sociais e privilegiar 

conteúdos demandados pelo exercício da ética e da cidadania, os quais se situam nos terrenos da economia, da política, da história, da filosofia, 

da ética, e assim por diante; 
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g) a Educação Profissional deve articular conhecimentos do trabalho e conhecimentos das formas de gestão e organização do trabalho, 

de modo a preparar o aluno para a efetiva participação nas decisões relativas a processos e produtos e para a atuação competente nos espaços 

político e sindical; 

h) a Educação Profissional deve articular conteúdo e método, de modo a contemplar os processos por meio dos quais o conhecimento 

a ser apropriado foi construído, promovendo ao mesmo tempo o domínio dos processos metodológicos e de seus produtos; 

i) a Educação Profissional deve articular os diferentes atores para a construção das propostas pedagógicas: professores, especialistas, 

empresários, trabalhadores, representantes do poder público e assim por diante. 

O cumprimento destes princípios demanda a compreensão das dimensões teórico-metodológicas indicadas a seguir. 
 

5. DIMENSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

5.1  TOMAR O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

A fim de tomar o trabalho como princípio educativo, articulando ciência, cultura, tecnologia e sociedade, há que se recorrer a uma sólida 

formação geral fundamentada nos conhecimentos acumulados pela humanidade. A organização curricular deve promover a universalização 

dos bens científicos, culturais e artísticos tomando o trabalho como eixo articulador dos conteúdos, ou seja, como princípio educativo, 

respondendo às novas formas de articulação entre cultura, trabalho e ciência com uma formação que busque um novo equilíbrio entre o 

desenvolvimento da capacidade de atuar praticamente e trabalhar intelectualmente. 

Mostra Gramsci (1968, p. 36) que a escola que unifica trabalho, ciência e cultura será necessariamente ativa e articulada ao dinamismo 

histórico da sociedade em seu processo de desenvolvimento. Sua finalidade é a formação de homens desenvolvidos multilateralmente, que 

articulem à sua capacidade produtiva as capacidades de pensar, de estudar, de dirigir ou exercer o controle social sobre os dirigentes: 

[...] a escola de cultura geral deveria propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um certo grau de 

maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa (GRAMSCI, 1968, p. 36). 
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Em decorrência, deverá educar tanto para as atividades intelectuais como para as instrumentais e propiciar uma orientação múltipla para 

futuras atividades profissionais não definidas precocemente, pois não é possível preparar para as atividades profissionais tão complexas e 

articuladas à ciência senão sobre as bases de uma cultura geral formativa de caráter teórico-prático. Ao mesmo tempo, deverá estimular a 

necessidade de educação permanente e contínua, que permita atualizar as atividades culturais e profissionais, o que exige o domínio das 

competências relativas à pesquisa e ao desenvolvimento. 

Para atender a este princípio, a proposta curricular deverá, do ponto de vista dos conteúdos, contemplar: 

– os princípios científicos gerais sobre os quais se fundamentam as relações sociais e produtivas; 

– os conhecimentos relativos às formas tecnológicas que estão na raiz dos processos sociais e produtivos contemporâneos; 

– as formas de linguagem próprias das diferentes atividades sociais e produtivas; 

– os conhecimentos sócio-históricos e as categorias de análise que propiciem a compreensão crítica da sociedade capitalista e das 

formas de atuação do homem, como cidadão e trabalhador, sujeito e objeto da história (KUENZER, 2000). 

Tomar o trabalho como princípio educativo significa defender o direito ao acesso à cultura, à ciência e à tecnologia para todos os 

trabalhadores, não de forma enciclopedista ou estritamente profissionalizante, mas de modo a desenvolver as competências ao mesmo tempo 

intelectivas e práticas dos alunos, para a formação da práxis humana. Daí a importância da manutenção do caráter público da escola e de seu 

compromisso com a qualidade de sua proposta pedagógica. 
 

5.2  INTEGRAR CONHECIMENTO BÁSICO E APLICADO 

A integração entre conhecimento básico e aplicado é possível somente pela mediação do processo produtivo, posto que não se resolve 

pela juntada de conteúdos ou mesmo de instituições com diferentes especificidades. Ela exige outro tratamento a ser dado ao projeto 

pedagógico, que tome o processo de trabalho e as relações sociais como eixo definidor dos conteúdos, além do conhecimento que compõe as 

áreas do conhecimento. 

Tomar o trabalho como ponto de partida para o planejamento curricular relativamente à politecnia significa superar a tarefa como foco, 

o que originou o procedimento das séries metódicas e que fez história principalmente no Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
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Esta proposta já há tempo mostrou seu anacronismo em face das mudanças ocorridas no mundo do trabalho. Esta questão, contudo, está 

longe de ser resolvida, principalmente pelas diferentes abordagens que têm sido dadas à questão pelas diferentes tomadas da categoria 

competência. 

Assim é que, partindo da afirmação do deslocamento do referencial da qualificação do emprego para a qualificação do indivíduo, a 

compreensão dada a este princípio pela concepção neoliberal de competência tem levado a centrar os processos de Educação Profissional no 

desenvolvimento de competências comportamentais, que supostamente seriam transversais a todas as ocupações, tais como trabalhar em 

equipe, ter iniciativa, comunicar-se de modo adequado, estudar de maneira permanente, e assim sucessivamente. 

Educação Profissional. Nestas Diretrizes, de modo geral, dá-se ênfase à ao comportamento em detrimento da formação teórica. E mais, 

expandem-se os tempos e espaços de prática sem obrigar seu acompanhamento, mediante o entendimento que ela, por si só, é suficiente para 

a formação de qualidade. 

As pesquisas feitas por Kuenzer (2003) têm mostrado a insuficiência destas abordagens que se centram ora no objeto, a tarefa, ora no 

sujeito, o trabalhador. Tais limitações podem ser superadas, segundo a autora, por uma compreensão que tome o processo de trabalho como 

relação entre o sujeito e o objeto, que passa a ser o ponto de partida para formular os percursos formativos. Isto significa tomar o trabalho como 

foco, não reduzido a uma dimensão parcial e objetiva, mas como totalidade rica de complexas relações. 

Substitui-se, portanto, conhecer a tarefa por conhecer a relação entre produto e processo, o que vale dizer, conhecer um produto do 

conhecimento humano a ser apreendido de forma mecânica, rotineira, pelo conhecimento do processo, como um conjunto de relações que 

revelam movimento. 
 

5.3  RELACIONAR TEORIA E PRÁTICA E PARTE E TOTALIDADE 

O tratamento metodológico privilegiará a relação entre teoria e prática e entre parte e totalidade. São outras as competências a 

desenvolver, para além da simples memorização de passos e procedimentos, que incluem as habilidades de comunicação, a capacidade de 

buscar informações em fontes e meios diferenciados e a possibilidade de trabalhar cientificamente com tais informações para resolver situações 
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problemáticas e criar novas soluções; e sobretudo, é outro o processo de conhecer, que ultrapassa a relação apenas individual do homem com 

o conhecimento, para incorporar as múltiplas mediações do trabalho coletivo. 

A produção das ideias, das representações, da consciência, está intimamente entrelaçada com a atividade prática dos homens. É na 

vida real, na atividade prática, que começa a ciência real. Não há como conhecer à margem da atividade prática, pois “é conhecer objetos que 

se integram na relação entre o homem e o mundo, ou entre o homem e a natureza, relação que se estabelece graças à atividade prática 

humana” (GRAMSCI, 1968, p. 42). 

Contudo, a prática não fala por si; os fatos práticos ou fenômenos têm de ser identificados, contados, analisados, interpretados, já que 

a realidade não se deixa desvelar pela observação imediata. É preciso ver além da imediaticidade para compreender as relações, as conexões, 

as estruturas internas, as formas de organização, as relações entre parte e totalidade, as finalidades que não se deixam conhecer no primeiro 

momento, quando se percebem apenas os fatos superficiais, aparentes, que ainda não constituem conhecimento. 

Vale dizer que o ato de conhecer não prescinde do trabalho intelectual, teórico, que se dá no pensamento que se debruça sobre a 

realidade a ser conhecida; é neste movimento do pensamento que parte das primeiras e imprecisas percepções para relacionar-se com a 

dimensão empírica da realidade que se deixa parcialmente perceber, que, por aproximações sucessivas, cada vez mais específicas e ao 

mesmo tempo mais amplas, são construídos os significados (KUENZER, 2000, p. 39). 

Por meio deste movimento do pensamento que se debruça sobre a prática para apreendê-la e compreendê-la, estabelece-se a relação 

entre teoria e prática, princípio que deve estar presente em todos os momentos da práxis pedagógica. Ao aprender a trabalhar esta relação, o 

aluno passará de mero espectador a protagonista, capaz de transformar as relações sociais e produtivas a partir de sua interpretação. 

Conhecer fatos ou fenômenos é conhecer o lugar que eles ocupam na totalidade concreta. 

Se, para conhecer, é preciso operar uma cisão no todo e isolar temporariamente os fatos, este processo ganha sentido enquanto 

antecede à reunificação do todo a partir de uma compreensão mais ampliada das relações entre parte e totalidade. Pela análise da parte, 

atinge-se uma síntese qualitativamente superior do todo; parte e totalidade, análise e síntese são momentos entrelaçados na construção dos 

conhecimentos (KUENZER, 2000). 
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Conforme a mesma autora, a concepção de educação que toma como princípio a articulação entre parte e totalidade [...] supõe a 

possibilidade de construção do novo, permitindo aproximações sucessivas da verdade, que nunca se dá a compreender plenamente; por isso, 

o conhecimento resulta do 

processo de construção da totalidade, que nunca se encerra, pois há sempre algo novo para conhecer. Nessa concepção, evidencia-se 

que conhecer a totalidade não é dominar todos os fatos, mas as relações entre eles, sempre reconstruídas no movimento da história. Dela 

deriva o princípio pedagógico que mostra a ineficácia de ações meramente conteudistas, centradas na quantidade de informações que não 

necessariamente se articulam, para propor ações que, permitindo a relação do aluno com o conhecimento, levem à compreensão das estruturas 

internas e formas de organização, conduzindo ao ‘domínio intelectual’ da técnica, expressão que articula conhecimento e intervenção prática 

(KUENZER, 2000, p. 40). 
 

5.4  INTEGRAR AS DIMENSÕES DISCIPLINAR E INTERDISCIPLINAR 

Os conteúdos que compõem cada percurso formativo deverão ser organizados de modo a integrar as dimensões disciplinar e 

interdisciplinar. A compreensão da totalidade das relações exigida para a inserção responsável do aluno na vida social e produtiva indica um 

currículo que articule projetos transdisciplinares e ações disciplinares, para permitir ao aluno o acesso a formas superiores de compreensão da 

realidade, pela apreensão das complexas conexões que articulam parte e totalidade. 

Não é mais possível abrigar os fenômenos da vida cotidiana nesta etapa de desenvolvimento das forças produtivas nas disciplinas 

tradicionais, posto que a ciência contemporânea rompe as barreiras historicamente construídas entre os diferentes campos do conhecimento 

e supera os limites estreitos das especializações, construindo novas áreas a partir da integração de objetos, não na consciência, mas na vida 

social e produtiva. 

A transdisciplinaridade implica construção de novos objetos, com metodologias peculiares, pela integração de diferentes disciplinas, que 

se descaracterizam como tais, perdem seus pontos de vista particulares e sua autonomia para constituir novos campos do conhecimento. É 

mais que a soma de partes fragmentadas e também não significa dominar todos os fatos. É uma nova forma de integrar vários conhecimentos 

que quebra os bloqueios artificiais que transformam as disciplinas em compartimentos específicos, expressão da fragmentação da ciência. 
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Vale considerar, contudo, que não é possível trabalhar de forma transdisciplinar caso não haja tratamento disciplinar rigoroso, que 

forneça categorias de análise, referencial teórico e sistemas simbólicos que viabilizem novas sínteses. Isto leva o professor a assumir a 

responsabilidade com um tratamento disciplinar competente. 
 

5.5  CONTEMPLAR OS CONTEÚDOS E HABILIDADES DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

Os conteúdos e habilidades da área de comunicação, consideradas as suas formas e modalidades, passam a ser estratégicos, para a 

avaliação crítica, para o trabalho com segurança e confiabilidade, para a participação nos processos sociais e produtivos, para o relacionamento 

inter-pessoal, para a participação política. Incluem-se neste item a língua portuguesa, as línguas estrangeiras, a semiótica e os meios 

informatizados de comunicação. 
 

5.6  INTEGRAR OS CONTEÚDOS SÓCIO-HISTÓRICOS AOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 

Da mesma forma, os conteúdos sobre as determinações sociais, políticas e econômicas que levaram à globalização da economia, à 

reestruturação produtiva e às novas relações entre Estado e Sociedade precisam ser apropriados pelos cidadãos trabalhadores, para que 

desenvolvam sua capacidade de análise das relações sociais e produtivas e das transformações que ocorrem no mundo do trabalho. 

5.7  CONTEMPLAR OS CONTEÚDOS CULTURAIS A PARTIR DAS RELAÇÕES ENTRE A CIÊNCIA, CULTURA E SOCIEDADE 

Ao considerar as relações entre ciência, cultura e sociedade, e compreender a cultura como um dos solos capazes de enraizar a escola 

à sua comunidade e área de abrangência, o projeto político-pedagógico deverá contemplar conteúdos culturais que expressem formas de vida 

partilhados por uma comunidade, e significados produzidos e usados socialmente pelos grupos humanos em tempos e espaços semelhantes. 

Tais princípios derivam-se da opção epistemológica que compreende a produção do conhecimento a partir da atividade humana. 

Compreender que a produção do conhecimento parte de um pensamento reduzido, empírico, virtual, a fim de reintegrá-lo ao todo depois de 

aprofundá-lo, concretizá-lo, tomando-o como novo ponto de partida, conduz a uma concepção metodológica a orientar as ações de ensino, que 

pode ser assim sistematizada: 
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– o ponto de partida é sincrético, nebuloso, pouco elaborado, senso comum; o ponto de chegada é concreto, em que o pensamento re-

capta e compreende o conteúdo inicialmente separado e isolado do todo; posto que sempre síntese provisória, esta totalidade parcial será novo 

ponto de partida para outros conhecimentos; 

– os significados são construídos pelo deslocamento incessante do pensamento das primeiras e precárias abstrações que formam o 

senso comum para o conhecimento elaborado na práxis, que resulta da articulação entre teoria e prática, entre sujeito e objeto, e também entre 

o indivíduo e a sociedade em um dado momento histórico; 

– o percurso vai da partida ao ponto de chegada, com uma dupla determinação, finita ou infinita. Pode-se buscar o caminho mais curto 

ou se perder, marchar em linha reta, seguir uma espiral ou manter-se no labirinto; ou seja, construir o caminho metodológico é parte fundamental 

da elaboração do conhecimento; não há um único caminho para se chegar a uma resposta, como há várias respostas possíveis para o mesmo 

problema. 
 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelas posições explicitadas no texto e, levando em conta a realidade atual da Educação Profissional na Rede Pública Estadual, é 

importante ainda reafirmar, como síntese, ainda que provisória, alguns pontos fundamentais para a construção da escola pública de formação 

para o trabalho que queremos. 

Enfatiza-se o compromisso da Educação Profissional com a Educação Básica, entendida como direito social e condição indispensável 

para superar a perspectiva direcionada para o simples adestramento e adaptação às demandas ditadas pelo mercado e, portanto, pelo capital. 

Em última instância, significa incorporar os princípios de uma escola unitária e de uma educação politécnica ou tecnológica. 

Este é o arcabouço que dá sentido à proposta do Ensino Médio Integrado, considerada em processo de “travessia” que se coloca para 

os jovens paranaenses que precisam do Ensino Médio e, ao mesmo tempo, situar-se no sistema produtivo, com clareza, entretanto, das 

contradições nele existentes na atualidade. 
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Assim, é no espaço desse processo de travessia, concebida como o momento de assegurar ao jovem o direito de conclusão da 

escolaridade média numa relação mediata com o trabalho produtivo – de tal forma que lhe seja garantida uma Educação Básica de qualidade 

como direito – que poderá vir a contribuir para sua inserção numa área técnica ou tecnológica específica e garantir a sua subsistência. 

Portanto, acredita-se que esta proposta possa permitir ao aluno apreender os fundamentos técnicos e tecnológicos, políticos sociais e 

culturais presentes no mundo da produção, desde que os educadores se comprometam a articular e integrar os conhecimentos histórico-

sociais, como condição para uma sólida formação científico-tecnológica caracterizada como indutora de uma educação emancipatória que 

busca garantir o acesso e o direito de todo cidadão brasileiro e paranaense ao trabalho. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

ESTUDO DE CASO NA ÁREA DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Andreith Finato  
Denise Maria de Matos Pereira Lima 

 
1 IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: FMPL 

Idade: 11 anos e 10 meses 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: 6º ano 

Escola: Pública 

 

2 RELATO  
 

FMPL é um adolescente que demonstra grande facilidade nas áreas da linguística e lógico-matemática, mas precisa de interesse e 
motivação para produzir. 



ANEXO 30 

 

4 

 

FMPL conversa com todos os colegas da sala, mas de um modo geral, demonstra certa timidez ao se deparar com pessoas e 
ambientes novos, possuindo um círculo reduzido de amigos com os quais mantém contato com maior frequência.  

Segundo relatos da família, apresenta certa dependência nas atividades de vida diária, precisando ser alertado constantemente sobre 
suas obrigações. 

De um modo geral, sua autoestima não é muito elevada, se sente diferente dos demais e não compactua dos mesmos interesses dos 
adolescentes da sua idade.  
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Quanto a Inteligência Linguística, apresenta nível de expressão oral muito desenvolvido, utiliza-se de um vocabulário rebuscado e se 
destaca na organização das ideias, comunicando-se de forma clara e utilizando-se de pensamento generalizado.  

No que se refere à linguagem escrita, FMPL administra muito bem as ideias, possui uma ótima articulação das questões gramaticais, 
porém apresenta muitos erros ortográficos, com uma grafia não muito satisfatória, revelando a sua rapidez de pensamento e o baixo nível de 
concentração na estruturação das palavras. Isto faz com que FMPL apresente uma conduta evitativa para a escrita, preferindo comunicar-se 
oralmente. Quando advertido, consegue visualizar seus erros e sabe a forma correta da escrita. É leitor ávido, mas se recusa a ler os livros 
indicados pela escola e aqueles que estão disponíveis para sua idade na biblioteca, demonstrando um gosto peculiar para obras literárias 
mais complexas e aquelas com assuntos que envolvam cunho filosófico e histórias de ficção. Muitas vezes deixa de realizar suas tarefas 
escolares porque se envolve em leituras diversas e fica muito motivado, focando apenas o seu interesse momentâneo. Apresenta habilidades 
para integrar as informações recebidas e possui alta capacidade para efetuar comparações dos conhecimentos novos com os já existentes. 
Quando o conteúdo ou assunto não é de seu interesse, demonstra inabilidade para concluir tarefas e distrai-se facilmente.  

Quanto à Inteligência Lógico-matemática, faz cálculos mentais e apresenta dificuldade para utilizar as fórmulas padronizadas, 
preferindo criar suas próprias e elaborar meios de resolução inovadores para os cálculos. Persiste em utilizar meios inovadores na realização 
das tarefas relacionadas aos conteúdos matemáticos. Para resolver questões na área lógico-matemática, recorre à Inteligência Prática, que o 
subsidia de maneira satisfatória, apresentando medo de fracassar. 

Quanto à Inteligência Corporal-cinestésica, FMPL demonstra certa inabilidade na coordenação global, porém sua motricidade fina é 
satisfatória. É destro, reconhece as partes do corpo e, em seu padrão grafomotor, ainda apresenta mistura entre letra cursiva e de forma. 
Nessa inteligência, apresenta um equilíbrio entre os pensamentos prático e criativo. 

Na Inteligência Musical, FMPL não apresenta interesse. Revela dificuldade de ritmo, discrimina sons. Seu medo de se expor interfere 
em seu desempenho.  

Quanto às noções de espaço e tempo, demonstra habilidade bem desenvolvida para compreender os espaços, traçar rotas, 
compreender mapas, globo, elaborar croquis e plantas de ambientes. Também consegue se situar no tempo e relatar fatos de diversos 
momentos com muita propriedade, apresentando conhecimento detalhado de fatos históricos. 
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FMPL conversa com todos os colegas da sala, mas de um modo geral, demonstra certa timidez ao se deparar com pessoas e 
ambientes novos, possuindo um círculo reduzido de amigos com os quais mantém contato com maior frequência.  

Segundo relatos da família, apresenta certa dependência nas atividades de vida diária, precisando ser alertado constantemente sobre 
suas obrigações. 

De um modo geral, sua autoestima não é muito elevada, se sente diferente dos demais e não compactua dos mesmos interesses dos 
adolescentes da sua idade.  
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 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
  SUPERINTENDENCIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
  DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

                   INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

 

Estudo de caso: aluno com deficiência intelectual 
 

O estudo de caso aqui apresentado é de um aluno (o qual denominaremos de M) com 13 anos de idade, que ingressou no 6º ano de 

um Colégio da rede pública de ensino do estado do Paraná, em 2013. Este aluno veio transferido de uma escola pública de outro estado, 

apresentando no ato da matricula apenas o documento oficial de transferência. 

Na primeira semana de aula, M interagiu com os colegas de classe, professores e demais funcionários do Colégio demostrando bom 

desenvolvimento nas habilidades de adaptação social e pessoal. No entanto, os professores, após observação inicial e diagnóstico 

pedagógico realizado no inicio do ano letivo (com todos os alunos), perceberam que M apresentou problemas significativos no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas para o 6º ano, comparado aos demais alunos da classe. 

Diante do fato, M foi encaminhado para a pedagoga do Colégio, que por sua vez solicitou que os professores das disciplinas 

preenchessem a Ficha de Referência Pedagógica (anexo A)1. Após análise das fichas de referência e anuência dos pais, a pedagoga, junto 

com a professora de SRM – Tipo I, iniciaram o processo de Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar2.  

Na Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar as profissionais do Colégio identificaram as seguintes características do aluno M: 
 

                                                           
1 Ficha de Referência Pedagógica (anexo A): os professores das disciplinas deverão preencher a Ficha de Referência Pedagógica (anexo A) para cada aluno que apresentar grande 
dificuldade para acompanhar o processo de ensino previsto para a disciplina e ano em que o aluno se encontra matriculado. A Ficha de Referência Pedagógica contém a descrição dos 
aspectos observados pelos professores das disciplinas em relação aos conhecimentos acadêmicos e estratégias de aprendizagem do aluno. 
2 Avaliação psicoeducacional no contexto escolar é um conjunto de procedimentos realizados no contexto escolar com intuito de investigar o processo de ensino-aprendizagem para 
entender a origem dos problemas de aprendizagem do aluno e propor intervenções pedagógicas. 
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 Boa coordenação motora, ampla e fina. 

 Vocabulário suficiente para vida diária. 

 Dificuldade em planejar suas ações. 

 Dificuldade de recepção, atenção e memorização. 

 Falta criatividade. 

 Dificuldade em abstrair conhecimento do mundo e de si mesmo. 

 Dificuldade na capacidade de transferir conhecimentos aprendidos numa situação para outra. 

 Defasagem cognitiva leve, com pequena distorção idade/série em relação aos demais colegas. 

 Distrai-se facilmente. 

 Dificuldade de memorizar e de recordar atividades acadêmicas. 

 Dificuldades de acompanhar o ritmo de aprendizagem dos colegas da mesma idade, no que se refere às disciplinas que exigem 

esforço intelectual. 

 Grande dificuldade na compreensão dos enunciados das tarefas. 

 Encontra-se no inicio do processo de alfabetização: escreve o nome, reconhece as letras do alfabeto e lê frases simples. 

 Interpreta oralmente pequenos textos e elabora histórias oralmente diante de uma sequencia de figuras. 

 Reconhece e lê números com duas casas decimais. Efetua operações de adição e subtração simples. 

 Resolve problemas simples com apoio de material concreto. 

 

Diante dos indicativos de deficiência intelectual levantados na avaliação pedagógica realizada no contexto escolar, M foi encaminhado 

para avaliação complementar com psicólogo, que por sua vez discutiu com a escola os encaminhamentos pedagógicos a serem realizados 

com M. 
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Encaminhamentos pedagógicos indicados a partir da Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar 

 

Para o sucesso acadêmico do aluno M, é essencial elaborar estratégias educacionais que atendam de fato a maneira de processar e 

construir suas estruturas cognitivas. Desta forma, a escola deve dispor de procedimentos como:  
 

1. adaptação curricular - de objetivos, conteúdos, avaliação e temporalidade. As modificações e adequações curriculares elaboradas 

pelos professores das diversas disciplinas, com a colaboração do professor especializado e pedagogo da escola, têm como objet ivo 

facilitar ao aluno a apropriação dos conteúdos de cada ano. As adaptações curriculares devem ser planejadas de forma que não 

tragam empobrecimento ou prejuízos acadêmicos ao aluno, pelo contrário, devem ajudá-lo a alcançar o máximo de suas 

potencialidades e levar o aluno a alcançar níveis mais próximos dos objetivos propostos aos demais alunos. 
2. medidas de acesso ao currículo - modificações realizadas no ambiente da escola regular com o objetivo de dar respostas 

educacionais ao aluno M. Os ajustes e modificações deverão sempre partir do currículo da escola e das especificidades do aluno.  

 

Sugestões de trabalho que podem ser aplicadas em sala de aula do ensino comum: 

 Evitar comparações com os demais alunos. 

 Cobrar do aluno a execução das tarefas que lhe forem atribuídas. 

 Evitar a repetição constante de produções errôneas ou incompletas, dando-lhe condições para a autocorreção. 

 Encorajá-lo a aprender de forma independente. 

 Oferecer atenção individualizada ao aluno. 

 Dar ao aluno ordens claras e sequenciais, com explicações objetivas e linguagem de fácil entendimento. 

 Propor tarefas breves e de curta duração. 

 Adotar uma sequência gradativa de conteúdos, introduzir atividades alternativas às previstas, bem como outras complementares ao 

planejamento inicial. 
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 Retomar os conteúdos trabalhados anteriormente, através de atividades complementares ou da revisão dos conteúdos ministrados. 

 Propor nas atividades pedagógicas pistas visuais, vivências e recursos de memória que oportunizem a realização da tarefa e a fixação 

da aprendizagem. 

 Adotar a metodologia de ajuda entre colegas (escolher um ou mais colega para ajudar o aluno com dificuldade). 

 Incentivar o trabalho de colaboração de alunos, isto é, atividades que envolvam toda a turma, como trabalhos em grupos, que 

possibilite a ajuda mútua entre os colegas. 

 Flexibilizar o tempo de realização das tarefas. 

 Trabalhar em sala de aula com materiais diversificados. 

 Reorganizar o espaço físico, alterando posição das carteiras para facilitar a interação de todos os alunos entre si. 

 Estar em contato com o professor da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, com vistas à elaboração de um plano de intervenção 

voltado ao atendimento das necessidades do aluno. 

 

3. serviço de apoio especializado complementar – ofertado em Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I (SRM – Tipo I), com 

cronograma organizado com quatro atendimentos semanais de duas horas diárias. A professora especializada deverá focar 

primeiramente o processo de alfabetização para, só então, retomar os conteúdos defasados de anos anteriores, visando uma 

aproximação dos conteúdos do ano em que o aluno está matriculado no ensino comum. Trabalhar o desenvolvimento das funções 

cognitivas responsáveis pelo ato de aprender, como memória, percepção, abstração, atenção e linguagem. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

   DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE – DEDI 
 

 

Orientações do Departamento da Diversidade – Dedi – para elaboração do Plano Trabalho Docente 

 

 Considerando as leituras e reflexões sobre currículo e diversidade, realizadas nesta semana pedagógica, o Dedi elaborou este 

material de apoio, que tem por objetivo auxiliar os professores de todas as disciplinas curriculares na elaboração do plano de trabalho 

docente, de forma que estes articulem os conteúdos disciplinares às temáticas da diversidade, contribuindo para os direitos humanos e a 

construção de uma educação inclusiva. 

  
1. EDUCAÇÃO DO CAMPO/DAS ÁGUAS  
 Ao discutirmos essa modalidade, incluem-se os seguintes conceitos: 

 Campo; 

 Cultura do campo; 

 Educação do campo/das águas; 

 Organização do tempo e espaço escolar. 

 

 A modalidade Educação do campo/das águas está organizada por eixos temáticos, que enriquecem os conteúdos escolares e 

ampliam as proposições pedagógicas. Os eixos são: 

 Trabalho: divisão social e territorial; 

 Cultura e identidade; 
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 Interdependência campo-cidade, questão agrária e desenvolvimento sustentável; 

 Organização política, movimentos sociais e cidadania. 

 

 A partir do texto abaixo, reflita sobre a proposta curricular da escola. 

 
Não podemos esquecer que o professorado atual é fruto de modelos de socialização profissional que lhes exige unicamente prestar atenção à 
formulação de objetivos e metodologias, não considerando objeto de sua incumbência a seleção explícita dos conteúdos culturais. Essa tradição 
contribuiu de forma decisiva para deixar em mãos de outras pessoas (em geral, as editoras de livros didáticos) os conteúdos que devem integrar 
o currículo [...] Em muitas ocasiões os conteúdos são contemplados pelo alunado como fórmulas vazias, sem a compreensão de seu sentido. Ao 
mesmo tempo se criou uma tradição na qual os conteúdos apresentados nos livros didáticos aparecem como os únicos possíveis, os únicos 
pensáveis. Como consequência, quando um/a professor/a se pergunta que outros conteúdos podiam ser incorporados ao trabalho em sala de 
aula, encontra dificuldade para pensar em conteúdos diferentes dos tradicionais. (SANTOMÉ, 1995, p. 161). 

 

 Após a reflexão sobre o currículo praticado nas escolas, apresentamos alguns questionamentos:  

 

1. Na sua escola, os sujeitos da diversidade são contemplados?  

2. No plano de trabalho docente (PTD), quais encaminhamentos são feitos para que as especificidades da diversidade sejam 

contempladas? 

3. No seu entendimento, que conhecimentos/saberes/conteúdos deveriam ser incluídos, visando a implementação de um currículo que 

contemple a diversidade? 

4. No vídeo “Nós da Educação”, o Professor Miguel Arroyo aponta a necessidade de respeitarmos os tempos humanos dos educandos. 

Que conhecimento o grupo tem sobre esse assunto? 

5. A realidade de seus alunos apresenta-se como ponto de partida para que haja diálogo entre a teoria e a prática? 
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1.1 ENCAMINHAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Com o eixo “trabalho: divisão social e territorial”, parte-se do pressuposto que o trabalho é a atividade humana de transformação da 

natureza e do próprio ser humano. Dessa forma, que abordagens você, professor(a), faria sobre essa temática?  

 A partir do eixo “cultura e identidade”, há a possibilidade de trabalhar os estereótipos presentes nas festas caipiras, que 

desconsideram a riqueza e  variedade musical, gastronômica e artística do universo dos camponeses. Para trabalhar sobre o modo de vida 

dos camponeses, é preciso superar tais estereótipos, destacando as características de sociabilidade de trabalho comunitário presentes nas 

experiências camponesas como forma de valorização da cultura dos povos do campo e de criar vínculos com a comunidade, gerando assim, 

um sentimento de pertencimento ao lugar e ao grupo social. 

 

 

REFERÊNCIAS CONSULTADAS 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes curriculares da educação do campo. Curitiba, PR: Seed, 2006. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_edcampo.pdf >. Acesso em: 8 jan. 2014. 
 
SANTOMÉ, J. T. As culturas negadas e silenciadas nos currículos. In: SILVA, T. T. da. (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução 
aos estudos culturais em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
 

 

2. EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 A obrigatoriedade da inclusão da temática “história e cultura afro-brasileira, africana e indígena” no currículo oficial dos 

estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, nos níveis de ensino fundamental e médio, a partir das Leis n.º 10.639/08 e 11.645/08, 

se apresenta como um marco fundamental na educação escolar brasileira. De modo geral, a sociedade “congelou” na memória a imagem dos 
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desconsideram a riqueza e  variedade musical, gastronômica e artística do universo dos camponeses. Para trabalhar sobre o modo de vida 

dos camponeses, é preciso superar tais estereótipos, destacando as características de sociabilidade de trabalho comunitário presentes nas 

experiências camponesas como forma de valorização da cultura dos povos do campo e de criar vínculos com a comunidade, gerando assim, 

um sentimento de pertencimento ao lugar e ao grupo social. 

 

 

REFERÊNCIAS CONSULTADAS 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes curriculares da educação do campo. Curitiba, PR: Seed, 2006. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_edcampo.pdf >. Acesso em: 8 jan. 2014. 
 
SANTOMÉ, J. T. As culturas negadas e silenciadas nos currículos. In: SILVA, T. T. da. (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução 
aos estudos culturais em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
 

 

2. EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 A obrigatoriedade da inclusão da temática “história e cultura afro-brasileira, africana e indígena” no currículo oficial dos 

estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, nos níveis de ensino fundamental e médio, a partir das Leis n.º 10.639/08 e 11.645/08, 

se apresenta como um marco fundamental na educação escolar brasileira. De modo geral, a sociedade “congelou” na memória a imagem dos 
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povos indígenas andando nus ou seminus, com arco e flecha, cocar na cabeça, descalços e morando no meio da floresta. A partir dessa 

preconcepção, nos surpreendemos quando presenciamos os indígenas utilizando os mesmos recursos que as demais pessoas usam, tais 

como: aparelho celular, televisão, roupas, calçados, por crermos que isso faz com que deixem de ser indígenas.  

A mudança dessa preconcepção nos espaços escolares deve começar pelos fundamentos teóricos e metodológicos que direcionam a 

proposta curricular da escola, o projeto político pedagógico e o plano de trabalho docente. A respeito disso, o Artigo 26 A da Lei nº 11.645/08 

estabelece: 
 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 
 

Além disso, demanda dos profissionais da educação algumas mudanças de atitudes e posturas no sentido de promover uma educação 

que respeite as relações étnico-raciais, de modo que os alunos também percebam os equívocos sobre essas populações. 

 

Para o embasamento do trabalho pedagógico, é fundamental a compreensão dos seguintes conceitos: 

 Cultura; 

 Identidade; 

 Etnia; 

 Terra e território;  

 Cosmovisão; 



ANEXO 32 
 

6 
 

 Mitos e lendas; 

 Estereótipos; 

 Preconceitos. 

 

Após essa compreensão, e pensando na prática pedagógica, elencamos conteúdos que podem ser desenvolvidos em sala de aula: 

 História dos povos indígenas no Brasil; 

 Saberes tradicionais e saberes científicos; 

 Organização social e política; 

 Núcleo familiar nas diferentes culturas; 

 Comunicação entre as pessoas; 

 Aspectos relacionados a moradia e geolocalização; 

 Aspectos artísticos e culturais; 

 Relacionamentos; 

 Relação com o trabalho; 

 Hábitos de vida, dentre outros. 

 

2.1 OBJETIVOS 

O trabalho com os conteúdos acima tem como objetivos: 

 Possibilitar aos diferentes sujeitos, educandos e educadores presentes nas escolas públicas a visibilidade cultural, política e 

pedagógica; 

 Perceber preconceitos, discriminações e os estereótipos presentes no discurso do senso comum em relação aos povos indígenas. 
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2.2  ENCAMINHAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Para o planejamento de um trabalho a partir desses tópicos, é preciso ter em mente as seguintes questões: 

 Qual imagem lhe vem à mente quando você ouve a palavra “indígena”? 

 Qual a contribuição dos povos indígenas na formação social e cultural do povo brasileiro? 

 

Após a reflexão derivada das questões anteriores, recomenda-se trabalhar, entre outros, o vídeo “Índios no Brasil – Quem são eles?”, 

disponível em: <http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=4627>. 

Depois de assistir ao vídeo, os alunos podem ser motivados a falar sobre ele, fazendo um comparativo com a visão que têm a respeito 

dos indígenas. A ideia, aqui, não é estabelecer as relações entre certo ou errado, mas apontar outros tipos de análise possíveis sobre o 

mesmo tema. 

À medida que os alunos fazem as descrições, é importante que as informações que se caracterizam como estereótipos sejam 

destacadas e que possibilitem outras análises sobre o assunto. 

Além do conceito de estereótipo, outros podem ser explorados, como:  

 Cultura; 

 Brasilidade; 

 Aculturação; 

 Sociedade multiétnica. 

Uma vez que os alunos percebam os conceitos trabalhados, podem ser levantadas as seguintes questões: 

 Quais imagens a mídia tem veiculado sobre os povos indígenas? 

 Nos livros didáticos, como os povos indígenas são apresentados? 
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3. EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES DA DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL 

 A obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, instituído pela Lei n.º 10.639/03, nas instituições de ensino 

fundamental e médio, oficiais e particulares, incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro no âmbito, social, econômico e político na 

história do Brasil. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana propõem 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 
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interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade 

valorizada (BRASIL, 2004, p. 10). 

 Nessa perspectiva, atender aos dispostos tanto na Lei n.º 10.639/03, quanto nas Diretrizes Nacionais Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, requer a adoção de estratégias 

pedagógicas de valorização da diversidade étnico-racial; exige que as relações étnico-raciais, baseadas em preconceitos e estereótipos 

depreciativos da população negra, sejam questionadas; e exige que atitudes discriminatórias em relação ao povo negro sejam 

desnaturalizadas, a fim de enfrentar o desafio de combater a desigualdade presente no espaço escolar. Dessa forma, se faz necessária a 

apropriação de conceitos, tais como:  

 

 Raça e etnia; 

 Cultura; 

 Identidade; 

 Diversidade 

 Etnocentrismo; 

 Racismo; 

 Preconceito racial; 

 Discriminação racial; 

 Estereótipos; 

 Democracia racial; 

 Diáspora. 
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 A abordagem pedagógica das questões raciais, numa perspectiva que promova uma educação antirracista, deve contemplar estudos 

que propiciem o conhecimento sobre a cultura africana e afro-brasileira, tais como: 

 

 História da África e dos afro-brasileiros; 

 História e cultura afro-brasileira e africana; 

 Identidade e pertencimento étnico-racial; 

 Cosmovisão africana; 

 Ancestralidade africana; 

 Contribuição da cultura africana no desenvolvimento das ciências e tecnologias; 

 Resistências do povo negro (quilombo, revoltas de Canudos, da Chibata e todas as formas de negociação e conflitos); 

 Comunidades remanescentes de quilombos e sua cultura material e imaterial; 

 Religiões de matriz africana; 

 Racismo no Brasil; 

 Mito da democracia racial; 

 Preconceito, discriminação e estereótipos; 

 Questões específicas de saúde da população negra, como: pressão arterial elevada, anemia falciforme, entre outras; 

 Movimento social negro; 

 Políticas afirmativas; 

 Significado do dia 20 de novembro. 
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3.1 ENCAMINHAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

3.1.1 Conteúdos 

 Racismo no Brasil; 

 Preconceito, discriminação e estereótipos; 

 Mito da democracia racial. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

 O trabalho com os conteúdos acima tem como objetivo desmistificar, desnaturalizar ideologias sobre a questão étnico-racial. Com isso, 

visa-se combater ideias, valores e estereótipos que inferiorizam o povo negro e tornar possível a mudança de mentalidade que possibilitará a 

construção de uma identidade positiva e afirmativa da dignidade das populações negras, bem como de uma sociedade onde os direitos e a 

cidadania sejam para todos. 

 

3.1.3 Metodologia 

 

 O debate sobre a questão das relações étnico-raciais e a discussão sobre prática do racismo, do preconceito e da discriminação no 

âmbito de toda a sociedade brasileira, pode partir do questionamento: “Existe racismo no Brasil?”. 

 Após esse momento, é importante para contextualizar o tema a ser discutido, estimular a expressão de percepção, compreensão e 

posicionamento individual, bem como a capacidade de identificar as diversas formas de manifestação de atitudes racistas e preconceituosas 

no cotidiano. 

 Para alcançar os objetivos propostos, é importante ampliar o conhecimento propondo leituras e pesquisas sobre a construção histórica 

das ideias racistas. Para tanto, sugere-se a fundamentação teórica conforme os artigos do livro Superando o racismo na escola, organizado 
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por Kabenguele Munanga (2005). Além disso, para fomentar a discussão sobre os conteúdos elencados, sugerem-se o documentário 

“Quando o crioulo dança” (www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18256 e 

www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18257) e a campanha “Onde você guarda o seu racismo?” 

(www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=4941). Esses vídeos trazem alguns aspectos que possibilitam perceber a 

contradição entre a prática e a negação do racismo, ou seja, o reconhecimento da existência e a refutação da ideia de se prat icar 

pessoalmente. 

 
3.1.4 Reflexão 

 A intenção dos vídeos é analisar os efeitos produzidos pelas ideologias presentes no nosso discurso cotidiano. Recomenda-se iniciar a 

atividade utilizando recursos didáticos que referenciem positivamente o continente africano, de forma que se desmistifique o pensamento de 

que a descendência africana é sinônimo de inferioridade. Ampliar o conhecimento sobre o continente africano, por meio de pesquisa 

bibliográfica, considerando a organização social, política, econômica e cultural, bem como a religião, a geografia, a estatística, os indicadores, 

as moedas, a língua, a população, os pontos turísticos etc. 

 A partir de um levantamento de elementos do cotidiano (expressões, gírias, etc.), deve-se fazer a análise de expressões e codinomes 

pejorativos em relação às populações negras, termos que, muitas vezes escamoteados em brincadeiras, atitudes carinhosas e/ou ingênuas, 

carregam conteúdo racista e preconceituoso. A reelaboração das expressões com criticidade e criatividade possibilitará que a(o) estudante 

reflita sobre o seu modo de pensar e sobre como as atitudes de inferiorização do negro podem ser desveladas quando se percebe o racismo 

naturalizado. Possibilitará, também, o conhecimento da riqueza cultural, política e social da África para o Brasil. Encerra-se esta atividade 

com a análise da música “Racismo é burrice”, do cantor Gabriel, O Pensador (http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/ 

showVideo.php?video=18273) 

O processo de reeducação das relações étnico-raciais requer da escola o rompimento com o silêncio a respeito das dinâmicas das 

relações raciais no espaço escolar e na sociedade, que tanto têm permitido a manutenção da hierarquização racial. 
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4. EDUCAÇÃO ESCOLAR CIGANA 

 

O Departamento da Diversidade da Secretaria de Estado da Educação do Paraná tem estabelecido diálogos com lideranças e/ou 

representantes das etnias ciganas e segmentos do poder público, a fim de elaborar ações pedagógicas que promovam políticas públicas 

educacionais com e para as etnias ciganas, na educação básica do Estado, fundamentando-se na Resolução nº 3/12 do CNE/MEC, de 16 de 

maio 2012, e no Parecer n° 14/2011 do CNE/CEB, de 07 de dezembro de 2011, que definem as diretrizes para o atendimento de educação 

escolar para populações em situação de itinerância. 

Segundo estimativas da Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial – Seppir (2008), o Brasil conta com uma 

população cigana de aproximadamente 800 mil pessoas. Em relação aos dados oficiais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2009), pela primeira vez, fez o levantamento do número de acampamentos ciganos 

por municípios, nas unidades federativas, por meio de questionários junto aos órgãos gestores de direitos humanos.  

Compõem a população cigana do Estado do Paraná as etnias Calon (ou Calé) e Rom, com suas diversidades, seja pela cultura, 

língua, dialetos, denominações dos subgrupos pelas antigas atividades profissionais e até mesmo pela origem territorial. Dessa forma, 

Moonen (2011, p.13), destaca que os Rom (ou Roma) são os que falam a língua romani, subdivididos em Kalderash, Matchuaia, Lovara, 

Curara e outros, provenientes dos países balcânicos.  Segundo o IBGE (2011), o Estado do Paraná apresenta 22 municípios com 

acampamentos ciganos, constituindo assim o quarto estado com o maior número de cidadãos ciganos no país. 

Teixeira (2008) e Moonen (2011) categorizam assim as populações ciganas: 
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 nômades – aqueles que dificilmente permanecem em algum lugar; 

 seminômades – aqueles que periodicamente viajam durante uma parte do ano, podendo ficar uma parte do tempo em 

acampamentos fixos ou em casas e apartamentos durante outro período, e 

 sedentários – aqueles que deixaram totalmente o deslocamento ou dificilmente viajam. 

4.1 Conteúdos 

Visando a inclusão da história e da cultura dos povos ciganos como conteúdo a ser inserido no plano de trabalho docente com 

objetivo de desenvolver o acolhimento de crianças, jovens e adultos em situação de nomadismo (nômades/itinerantes), seminomadismo ou 

sedentarismo, seguem alguns conteúdos que podem ser contemplados na prática pedagógica: 

 História e cultura das etnias ciganas no Brasil; 

 Pluralidade das etnias ciganas; 

 Povos Romani – estigmatização e discriminação; 

 A invisibilidade dos ciganos; 

 Igualdade étnico-racial e a questão cigana; 

 Territorialidades ciganas.  

 

 

4.2 Objetivo 

O trabalho com esses conteúdos visa constituir um espaço de discussão para elaborar e implementar ações pedagógicas que 

possibilitem o respeito ao reconhecimento das especificidades culturais e históricas ciganas no espaço escolar, com o objetivo de visibilizar 
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socialmente a identidade das etnias ciganas, assegurando a educação de qualidade, principalmente no tocante à alfabetização das crianças, 

jovens e adultos. 

Sugestão de atividades 

1. Assistir ao vídeo “Tradição ciganas” (www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=23538) e identificar 

características culturais, econômicas, artísticas e religiosas do povo cigano no Estado do Paraná. Em seguida, discutir se essas 

características são desenvolvidas na escola que você atua. 

2. Reflita sobre a charge apresentada (http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1956&evento=90) e relate 

como sua instituição trabalha o pertencimento dos ciganos junto à sua comunidade escolar. 

3. Relate quais atividades pedagógicas sua escola tem desenvolvido para valorizar o diálogo e o respeito para com os ciganos, a fim 

de erradicar o preconceito que vem se perpetuando de geração em geração. 

 
 
Vídeo: “Tradições ciganas”. Disponível em: <www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=23538>  

Charge espanhola publicada no jornal El País: Reflexão. Disponível em: 

<http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1956&evento=90> 

Texto: “Ciganos na escola!” Disponível em: <www.lem.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=947> 

Sugestão de materiais complementares 
 

 Vídeos: 1º Seminário Estadual de Educação Escolar Cigana  
Parte 1 - www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18274 
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Parte 2 - www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18275 

Parte 3 - www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18276 

 Texto: “Ciganos na escola!” Disponível em: <www.lem.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=947> 
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5. GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

 Um dos objetivos do trabalho desta semana pedagógica é pensar as questões de gênero e diversidade sexual envolvidas nas práticas 

pedagógicas escolares. Dessa forma, é necessário olhar para os conteúdos disciplinares e buscar encaminhamentos teórico-metodológicos 
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para o trabalho pedagógico com esta temática na escola, a fim de garantir os direitos humanos. Para isso, alguns conceitos precisam ser 

compreendidos, tais como:  

 Gênero 

 Identidade de gênero 

 Heteronormatividade 

 Diversidade sexual 

 Homofobia 

 Sexismo 

 Preconceito e discriminação 

 Identidade 

 Igualdade e desigualdade de direitos 

 Direitos humanos 

 Direitos sexuais e reprodutivos 

 

 Sugere-se como leitura o material desenvolvido para o Curso de Gênero e Diversidade na Escola, disponível no link: http://www.e-

clam.org/downloads/Caderno-de-Atividades-GDE2010.pdf. 

 Nesse material também se encontra listado, para cada um dos conceitos, um conjunto de proposições de atividades para serem 

utilizadas em sala de aula. Segue um fragmento do material para conhecimento dos professores. 
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Fonte: BRASIL, 2009, p. 138-139. 
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Fonte: BRASIL, 2009, p. 138-139. 

ANEXO 32 
 

21 
 

Agora que vocês experimentaram uma das proposições do material, indicamos que tomem conhecimento do caderno como um todo. 

Escolham outra atividade e adaptem a um conteúdo de sua disciplina e depois preencham o quadro abaixo: 
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Disciplina:_____________________________________________________________________________________________________ 

Conteúdo específico da disciplina:__________________________________________________________________________________ 

Nome da atividade:______________________________________________________________________________________________ 

Comentário sobre as relações da atividade com o conteúdo específico da sua disciplina: 

 

 

 


