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Satisfatório dizer que os princípios apresentados nestas Diretrizes Curriculares 

irão nortear os trabalhos desenvolvidos na Rede Pública Municipal. Foi elaborada e 

pensada coletivamente, participativa mente e colaborativamente, considerando-se os 

alunos enquanto sujeitos históricos e de direitos.  

O objetivo em trabalhar estas Diretrizes Curriculares, com sustentação na BNCC- 

Base Nacional Comum Curricular, é nortear e analisar, discutir a implantação, 

implementação e avaliação dos estágios pedagógicos da educação e, para que tudo 

ocorresse, foi necessário muito comprometimento dos sujeitos envolvidos, apostando 

sempre na qualidade da prática pedagógica e construção constante de novos caminhos, 

pois segundo Kramer,  

Uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. Uma proposta 

pedagógica é construir no caminho, no caminhar. Toda proposta pedagógica 

tem uma história que precisa ser contada. Toda proposta contém uma aposta. 

Nasce de uma realidade que pergunta e também busca uma resposta. Toda 

proposta é situada e traz consigo o lugar de onde fala e a gama de valores que 

a constitui, traz também as dificuldades que enfrenta, os problemas que 

precisam ser superados e a direção que a orienta. É essa sua proposta educativa, 

e sempre humana, vontade que, por ser social e humana, nunca é uma fala 

acabada, não aponta “o” lugar, “a” resposta, pois se traz “a” resposta já não é 

mais uma pergunta. Aponta, isto sim, um caminho também a construir. 

(KRAMER, 1997, p. 19) 

E com intuito de construir uma Educação com e de qualidade, que a Secretaria 

Municipal de Educação, através gestores juntamente com professores e Assistente 

Técnico Pedagógico, buscam a melhoria contínua na qualidade do trabalho pedagógico 

das unidades de ensino que atendem a educação, de forma que se promova, de fato, 

aprendizagens significativas, construtivas, participativas e comprometidas, aplicando 

sempre uma proposta pedagógica flexível e dinâmica, “ou seja, que pode sofrer mudanças 

MENSAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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à medida em que os conceitos, necessidades, demandas, metas e objetivos se 

transformam” e que seja um guia ao trabalho. 

E pensando em educação participativa e colaborativa, agradecemos a cada 

profissional de ensino pelo esforço e dedicação proporcionados para com a elaboração 

destas Diretrizes. OBRIGADA, equipe! Vocês são a prova de que o sucesso dos objetivos 

a ser alcançados somente se concretiza através de muita determinação e força de vontade. 

Cada um e cada uma de vocês contribuíram para o resultado deste rico trabalho, mas que 

pode sofrer mudanças constantes sempre que necessário, tornando-o mais rico e 

construtivo ainda. Obrigada às assessoras Katia e Naiara que conduziram esse processo 

junto e com a equipe. 

Parabéns por provarem que são “seres”, valiosos e indispensáveis no processo 

Ensino Aprendizagem, pois hoje colhemos o fruto deste inestimável trabalho para 

gerações futuras, quando então triunfaremos com os resultados alcançados. 

Proporcionar tempo para estudos e elaboração foi gratificante, ressaltar que mais 

especial foi poder contar com a experiência do trabalho coletivo dos educadores 

envolvidos, que se mostrou fecundo. 

 Esperamos ter despertado um desejo de busca na melhoria na qualidade de ensino 

na Rede Municipal de Ensino, pois este trabalho aponta na direção de Diretrizes 

Curriculares que servem de referência a uma prática pedagógica que contribuirá para 

transformação da sociedade num todo. 

Muito obrigada a todos e todas pela colaboração. 

 

 

Luciania Franz Eifler 

Secretária de Educação de Ituporanga 
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APRESENTAÇÃO 

 

O currículo é a potencial ferramenta que norteia e fundamenta as 

práticas pedagógicas dos professores e garante a qualidade do 

sistema de ensino. (SANTA CATARINA, 2019, p.14) 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Ituporanga, a fim de garantir a equidade 

da educação no município, reformulou o currículo base escolar da Rede Municipal, tendo 

como norteadores, a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Base da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense.  

Para isso, a SME contou com a Assessoria de duas professoras, que organizaram 

encontros online (diante do atual momento pandêmico) e presenciais, para conduzir o 

processo de discussão das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino de 

Ituporanga e produção deste documento. 

Foi observada a trajetória histórica da Rede Municipal de Educação, e foram 

revisitados os documentos que norteiam as ações pedagógicas da Rede, e, mesmo com os 

contratempos do contexto atual, as vozes dos atores do processo, se fizeram presentes a 

partir das produções documentais da Rede, que caracteriza um movimento coletivo, 

participativo e colaborativo que norteia e fundamenta as práticas pedagógicas a fim de 

constituir o currículo norteador da Rede. 

Com respaldo na BNCC e no Currículo Base da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental do Território Catarinense, foram consideradas as competências, as 

habilidades e os conteúdos essenciais a serem trabalhados nos 

anos do Ensino Fundamental.  

Isso permite em certo aspecto que ao ingressarem no EM, 

os estudantes, com conhecimentos apropriados, possam ampliar 

a curiosidade, desfrutar das inúmeras manifestações artísticas e 

culturais, utilizar as várias linguagens, respeitar a diversidade de 

saberes, saibam argumentar, cuidar da saúde física e mental, mas 

acima de tudo agir em observância ao coletivo, em detrimento do 

individual. Considerando estes aspectos, a Secretaria Municipal de Educação apresenta 

as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, com o 

compromisso de equidade na educação da sociedade ituporanguense.  
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Este documento apresenta incialmente, o histórico da Rede Municipal de Ensino, 

e, nos textos subsequentes e complementares, as concepções, algumas mais subjetivas e 

incorporadas, de mundo, escola, criança, adolescente, ensino e aprendizagem, avaliação, 

inclusão, atendimento educacional especializado e de diversidade étnico-racial. São essas 

concepções que norteiam a organização do currículo.  

Traz os conceitos essenciais em cada componente curricular, além de apresentar 

orientações metodológicas, habilidades e conteúdos trabalhados em cada ano do Ensino 

Fundamental, de acordo com os documentos norteadores do currículo. 

Também orienta e organiza acerca das aprendizagens mínimas necessárias para o 

percurso formativo do estudante de modo permitir um desenvolvimento mais contundente 

e completo no Ensino Fundamental. Neste sentido, a concepção de educação adotada pela 

Rede Municipal de Ensino de Ituporanga fundamenta-se na perspectiva 

sociointeracionista. 

O grande desafio, a partir deste norteador, é sua concretização no espaço escolar 

e de sala de aula, na qual os atores tornem vivo e verdadeiro o currículo, o que contribui 

para uma educação pública, verdadeiramente de qualidade. 

 

Profa. Dra. Katia Regina KoerichFronza 

Profa. Ma. Naiara GraciaTibola 
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INTRODUÇÃO 

Katia Regina KoerichFornza 

Naiara GraciaTibola 

 

O documento das “Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ituporanga” é resultado de múltiplas reflexões e relatos, que estabelecem 

e subsidiarão, a partir de 2021, as práticas pedagógicas dos professores. Importante que 

faça parte do planejamento da Rede, em 2021, a continuidade deste processo, com a 

socialização integral deste documento a fim de que sejam (re)formulados os Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) das Unidades de Ensino (UE), para apontar os percursos 

possíveis que deem conta de 

implementar as concepções das 

Diretrizes Curriculares que norteiam a 

Educação do município, nos planos dos 

professores. 

Relevante destacar e reforçar, que 

a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Ituporanga, considerando o que diz a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), assume o compromisso com a educação integral; 

 

[...]assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do 

jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e 

promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 

desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a 

escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se 

fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e 

respeito às diferenças e diversidades. Independentemente da duração da 

jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está 

comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que 

promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades 

e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as 

diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. 

(BRASIL, 2018, p. 14). 

 

Sustentada pela BNCC (2018) e pelo Currículo Base da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental do Território Catarinense, a SME de Ituporanga defende a não 

fragmentação curricular e a importância do contexto para dar sentido aos conhecimentos. 

Isso permite enxergar que a formação integral se caracteriza pela continuidade de 

aprendizagens, progressivamente contribuindo para o pleno desenvolvimento dos 

estudantes e coaduna com a proposta do Estado, pois 
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[...] assume e alicerça-se no princípio da educação integral, por entender que, 

por meio dela, promover-se-á uma firmação que visa a cidadania, a 

emancipação e a liberdade como processos ativos e críticos que possibilitam 

ao estudante o pleno desenvolvimento e a apropriação do conhecimento e da 

cultura historicamente construídos, bem como o protagonismo do seu percurso 

formativo. (SANTA CATARINA, 2019, p. 19). 

 

Neste sentido as diretrizes curriculares da rede municipal, desenvolvidas nas UE 

provocam os estudantes a serem protagonistas da intervenção social, dialogando com o 

mundo, provocados pela autonomia e criatividade intelectuais. 

Alguns temas sugeridos pela BNCC (2018) merecem destaque nesta construção 

protagonista: 1) Ciência e tecnologia; 2) Multiculturalismo; 3) Cidadania e Civismo; 4) 

Saúde; 5) Economia; e 6) Meio Ambiente. 

 

Imagem 1 Temas Contemporâneos Transversais 

 

Fonte: BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2018. 

Os desafios que se apresentam aos docentes são imensos e, para colaborar neste 

processo, a BNCC (2018) apresenta conhecimentos, competências e habilidades 

esperadas dos estudantes no decorrer da Educação Básica (EB), que são também destaque 
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na p. 22 do Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território 

Catarinense. 

No final do Ensino Fundamental (EF), são dez as Competências Gerais esperadas, 

de acordo com a BNCC; 

 

Imagem 2 Competências Gerais da BNCC 

 

Fonte: BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2018. 

 

1º Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2º Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3º Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
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4º Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagensartística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

5º Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6º Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 

de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7º Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 

os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 

local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

8º Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

9º Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10º Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Além das dez Competências Gerais, a BNCC (2018) também apresenta conceitos 

que norteiam as atividades educativas da Rede e, consequentemente, as Diretrizes 
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Curriculares do município. São: Competência, Habilidades, Unidades Temáticas e 

Objetos de Conhecimento.  

Conceitua-se competência como a “mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 

do mundo do trabalho”. (BRASIL, 2018, p. 08).  

Para cada área de conhecimento e componente curricular há ainda competências 

específicas e, para que essas competências sejam desenvolvidas, os componentes 

curriculares apresentam uma série de habilidades que estão relacionadas com os objetos 

de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos), organizados em Unidades 

Temáticas (UT).  

Essas Diretrizes da Rede de Ensino de Ituporanga apresentam, amparadas pela 

BNCC, os componentes curriculares organizados por áreas de conhecimento: 

Imagem 3 Áreas do conhecimento conforme BNCC 

 

Fonte: BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2018. 

• Área de Linguagens: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa; 

• Área de Matemática: Matemática; 
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• Área de Ciências da Natureza: Ciências; 

• Área de Ciências Humanas: Geografia e História; 

• Área de Ensino Religioso: Ensino Religioso. 

Nestes componentes curriculares o professor vai identificar as habilidades, os 

objetos do conhecimento e os conteúdos sistematizados por Unidades Temáticas.  

Pretendem também, estas Diretrizes, nortear os professores com orientações 

metodológicas e avaliativas que lhes darão suporte em planejamentos escolares, 

considerando as áreas e componentes curriculares específicos. 

Conforme a própria BNCC traz, as habilidades apresentadas nos componentes são 

identificadas com código alfanumérico, que poderão ser utilizadas na organização 

curricular dos professores, no Planejamento das aulas, dentro da Rede, como mostra um 

indicativo exemplificativo abaixo, do código EF67EF01, que identifica a primeira 

habilidade de Educação Física para os blocos - 6º e 7º anos; 

 

Imagem 4 Representatividade da organização das habilidades conforme a BNCC 

 
 

Fonte: BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2018, p. 30. 

 

Mesmo com as habilidades propostas na BNCC (2018), a Rede Municipal de 

Ituporanga ainda delega autonomia para que os professores possam, a partir de sua 

vivência escolar, conhecedores da realidade em que estão inseridos, em especial a de seus 
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alunos, elaborar as habilidades que considerarem necessárias a fim de atender aos 

objetivos da Educação do município, ao Plano Municipal de Educação (PME) e estas 

Diretrizes. 

É preciso respeitar o Percurso Formativo de cada estudante, assim como dos 

professores que, ao percorrem o trajeto educacional formativo, se constituíram como 

sujeitos ativos e sensíveis ao processo educativo, identificando necessidades que atendam 

demandas que emergem da sala de aula. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral das Diretrizes do Currículo do Município 

- Servir de documento norteador para organização dos processos de ensino aprendizagem, 

que contribuam para a formação global de sujeitos embasados em princípios éticos, 

estéticos e políticos. 

Objetivos Específicos das Diretrizes Curriculares do Município 

- Garantir educação pública de qualidade no município de Ituporanga; 

- Cumprir as determinações legais; 

- Garantir um currículo mínimo, baseado na BNCC e Proposta do Território Catarinense; 

- Contribuir para o protagonismo dos estudantes; 

- Orientar o fazer pedagógico; 

- Proporcionar uma aprendizagem de qualidade aos estudantes; 

- Subsidiar o processo de gestão democrática, com respeito à autonomia dos profissionais 

de educação vinculados à Rede Municipal; 

-Desenvolver métodos de Ensino e Aprendizagens que trabalhem a inclusão em suas 

diferentes especificidades; 

- Oportunizar métodos de ensino e aprendizagem que valorizem o educando em seus 

conhecimentos de vivência cotidiana; 

-Possibilitar um ensino integrado ao educando respeitando as suas particularidades de 

forma interdisciplinar; 

- Contribuir na elaboração de instrumentos que identifiquem e caracterizem com 

objetividade a população escolar no âmbito local, regional, nacional e mundial; 

-Possibilitar práticas escolares visando à ascendência do aluno em cada fase de ensino; 
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- Propor instrumentos de avaliação que possam ser acompanhados pela gestão e alinhados 

à prática pedagógica; 

- Considerar a concepção de ensino aprendizagem e conhecimento, valorizando o 

contexto sócio cultural; 

- Possibilitar uma avaliação formativa que rompa com o modelo classificatório e de cunho 

finalista, permitindo ao professor auto avaliar-se.  

 

MARCOS LEGAIS, HISTÓRICOS, CONCEPÇÃO TEÓRICA 

Katia Regina Koerich Fornza 

Naiara Gracia Tibola 

 

- Marcos Legais 

A BNCC aprovada em 20171 foi o documento originado a partir de tantos outros 

para nortear o Currículo Nacional. É explícito o contexto de profundas e velozes 

transformações pelos quais passa a sociedade, que interfere em vários aspectos, como 

sociais, econômicos, políticos e culturais. 

A BNCC se apresenta neste contexto, como um documento que intenciona 

diminuir as desigualdades nos processos de ensinar e aprender nas redes de ensino, nos 

seus diversos níveis e modalidades, proporcionando aos Sistemas de Ensino, fundamento 

necessário para construção dos próprios currículos. 

A formação humana integral é um compromisso 

da educação brasileira, apontada pela BNCC e 

estabelecidas pela Resolução CNE/CP n° 2, de 

22/12/2017.  

Define por competência, “a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores, para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” (MEC/CNE, p.4). 

Partindo destas questões, a Resolução CNE/CP n° 2, de 22/12/2017, institui 

e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. 

 

                                                           
1 A primeira versão da Base Nacional Comum Curricular – BNCC foi aprovada no ano de 2017 

normatizando as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II.  
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), como documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das 

crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam 

sua implementaçãopelos sistemas de ensino das diferentes instâncias 

federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. 

 

CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 

instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação Básica, dos 

sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou 

revisarem os seus currículos. 

§1º A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, 

avaliação e revisão dos currículos, e consequentemente das propostas 

pedagógicas das instituições escolares, contribuindo, desse modo, para a 

articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em 

âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à 

formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos 

didáticos e aos critérios definidores de infraestrutura adequada para o pleno 

desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. 

Para a organização das Diretrizes no Município, a base legal está na Constituição 

Federal (CF) (1988): 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela EC n. 59/2009); [...] 

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade; (Redação dada pela EC n. 53/2006). 

 

Também o art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 9394/1996, 

pondera que: 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta 

pedagógica. 

 

A mesma LDB, no artigo 26 orienta que:  

[...] os currículos do ensino fundamental devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, 

o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 

§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos. 
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§ 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 

§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, principalmente 

das matrizes indígena, africana e europeia. 

§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluída, obrigatoriamente, a parte 

da quinta série1, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição. 

 

O artigo 7º da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, apresenta: 

Art. 7º Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma 

parte diversificada, definida pelas instituições ou redes escolares de acordo 

com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento das 

características regionais e locais, segundo normas complementares 

estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos Sistemas de Ensino. 

 

- Marcos Históricos 

A história da educação do município parece ter iniciado em 1914, quando 

Ituporanga era ainda "Barra da Gabiroba”. 

Por volta de 1915, levantou-se em Barra da Gabiroba, um pequeno prédio, que era 

utilizado para aulas às crianças da comunidade e onde eram também celebradas as santas 

missas. Esta foi a primeira escola de Ituporanga, construída onde hoje está alocado o 

jardim diante da Igreja Matriz Santo Estêvão.  

Em 1919, foi criada pelo município de Palhoça a primeira escola da região 

colonizadora com a denominação de Escola Municipal de Salto Grande. É importante 

fazer referência que com a criação da nova escola, a Escola Barra da Gabiroba passou a 

chamar-se Salto Grande. 

Em 1924, foi criada a comunidade do Rio Batalha e, em seguida, foi organizada 

uma escola, a Escola Alemã Salto Grande. Em 30 de junho de 1935, muda-se o seu nome 

para Escola Evangélica Paroquial. Esta primeira Escola Evangélica em Ituporanga teve 

vida curta. Com a Segunda Guerra Mundial, ela teve de ser desativada pelo fato de a 

nação brasileira ter se posicionado ao lado dos Estados Unidos na luta contra a Alemanha, 

país de origem dos imigrantes. 

Em janeiro 1933, Frei Gabriel Zimmer, 1º pároco da Paróquia Santo Estevão, 

assume a educação da juventude, construiu o primeiro Grupo Escolar "Santo Antônio”. 
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No dia 29 de outubro de 1933 aconteceu a festa de inauguração. Durante muitos anos, o 

Grupo Escolar Santo Antônio serviu à cidade.  

Devido a necessidade de ampliação das instalações do Grupo Escolar Santo 

Antônio, em 5 de dezembro de 1948, foi inaugurado o Grupo Escolar Mont`Alverne, 

criado por iniciativa do Governo do Estado.  

No ano de 1961, foi criada a Escola Técnica de Comércio Santo Estevão, sendo 

da rede particular, que funcionou no prédio do Grupo Escolar Mont`Alverne, no período 

noturno, e este foi o primeiro curso de ensino médio de nossa cidade. Outra escola que 

também funcionou neste prédio foi o Colégio Normal Roberto Moritz, que iniciou suas 

atividades no ano 1967 e mudou-se para prédio próprio em 1973.  

Estes foram alguns aspectos referentes ao histórico da educação do município. O 

texto original pode ser revisitado no Documento Base do PME 1015-2025. 

(https://www.ituporanga.sc.gov.br/dados/edital/6d2241d1e8ce8f0023cb5ef127428b07.pdf) 

 

- Concepção Teórica 

Ao assumir a concepção sociointeracionista, a SME de 

Ituporanga se pautou em alguns conceitos fundamentais para os 

componentes curriculares que garantem os direitos de aprendizagem 

dos alunos da Rede de Ensino. 

Neste sentido, esta proposta que visa orientar o processo pedagógico nas UE, 

carrega a concepção sociointeracionista, que reforça a importância das condições sociais 

e reais como norteador do trabalho educativo.  

 

 

CONCEPÇÃO QUE NORTEIA A REDE 

 

“O saber que não vem da experiência não é realmente saber.” 

Lev Vygotsky 

“O conhecimento pronto estanca o saber e a dúvida provoca a inteligência.” 

Lev Vygotsky 
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Assumir uma determinada concepção 

educacional exige que um coletivo de atores 

perceba e assuma a necessidade de um 

referencial teórico que abarque os anseios 

pelo processo educativo. É a teoria que 

permite compreender e dar vazão aos 

processos. É a teoria que orienta a prática, que 

exige o repensar teórico para interferir na 

realidade que se apresenta.  

Esta intervenção se faz necessária pela 

especificidade de atuação frente à sociedade e frente ao mundo em que os sujeitos estão 

inseridos. Somente pela atuação ativa, é possível transformar a sociedade e contribuir na 

construção de uma sociedade menos excludente e mais equitativa. 

E são essas reflexões e ações – teoria e prática / prática e teoria que embasam 

qualquer proposta que venha se transformar num plano, num projeto. Todas as reflexões, 

produções e reorganizações permitem que seja ultrapassado o senso comum e transcenda 

a sensação de incapacidade de produção. 

É a isso que se propõem estas diretrizes. Possibilitar aos atores que subjetivem as 

orientações da BNCC, do Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 

Território Catarinense e os tragam para o contexto específico em que se inserem.  

É neste contexto que estas diretrizes permitem efetivar o que se pretende e faz em 

educação, garantir a construção subjetiva de cada sujeito, a partir da relação que 

estabelecem consigo, com o outro e com o meio.  

Entretanto, é importante considerar todos os espaços sociais em que os sujeitos 

interagem. Dentro dos espaços sociais, estão a escola e a sala de aula. Nesses espaços é 

que estes atores produzem e são instigados a produzir conhecimento, a partir do que 

recebem, conhecem, pesquisam, descobrem, com origem na herança, cultura e 

interlocuções que estabelecem. 
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Poesia de Galeano 

 

Fonte:https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/116337648714/diego-n%C3%A3o-conhecia-o-mar-o-pai-santiago 

Diego não conhecia o mar. 

O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. 

Viajaram para o sul. 

Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.  

Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia,  

Depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta 

a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejou, pedindo ao pai: 

- Me ajuda a olhar! 

 

Esta poesia mostra que o outro é importante para descobertas; que o meio 

proporciona descobertas novas; que nem sempre é possível descobrir e enxergar tudo 

sozinhos, que o desenvolvimento humano acontece como um processo de apropriação da 

experiência histórico-social pelo homem. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA E DOS PROFESSORES A PARTIR 

DA CONCEPÇÃO SOCIOINTERACIONISTA 

A perspectiva de Vygotsky deixa claro que o papel do professor está em contribuir 

na promoção dos processos de evolução e crescimento dos sujeitos. Para isso, Vygotsky 

apregoava a importância do outro na aprendizagem, a importância daquilo que o grupo 

social em que o sujeito está inserido, produz. Esta proposta pedagógica orienta uma 

abordagem do desenvolvimento humano, na perspectiva histórico-cultural. 
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Nesta abordagem, a metodologia 

considera a importância dos fatores orgânicos e 

ambientais no desenvolvimento dos sujeitos, 

incluindo a formação educacional. Desta forma, 

o conhecimento se dá a partir da agregação 

objetiva e subjetiva dos aspectos relacionados ao 

cotidiano dos sujeitos. 

Isso implica dizer que a produção do 

conhecimento se dá na vivência cotidiana do 

sujeito, nas relações que ele estabelece consigo, com os outros e com o meio, no seu 

percurso de vida. E é isso que o torna o principal sujeito no processo ensino-

aprendizagem.  

Partindo desta abordagem, o professor, no espaço escolar, se caracteriza com 

alguém que tem um papel fundamental, uma vez que tem em suas mãos, a possibilidade 

de organizar espaços, currículo, conteúdo e tempos diversos e diversificados na sala de 

aula, possibilitando experiências únicas e apropriadas a fim de instigar a curiosidade e, 

consequentemente, o desenvolvimento do conhecimento, de maneira dialética. 

Pode-se afirmar, a partir disso, que professores e estudantes tornam-se aliados na 

busca do conhecimento e a visão do outro é tida como integração de processos no ensinar 

e aprender na escola. 

É imprescindível perceber, entender e valorizar o papel que o outro e o meio têm 

na ação educativa. Quando a referência ao outro diz respeito ao professor significa afirmar 

a relevância da responsabilidade que este tem na aprendizagem e reorganização do 

conhecimento, para, assim, poder problematizar acerca da realidade e interferir de modo 

a transformá-la. 

CONTEXTUALIZAÇÃO ATUAL DO CURRÍCULO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ITUPORANGA 

A busca pela elaboração de um currículo do Ensino Fundamental na rede pública 

municipal de Ituporanga, tem se constituído num grande desafio ao longo de alguns anos.  

Frente à formação que ocorreu entre setembro e outubro de 2020, e refletindo 

sobre os diálogos realizados, é importante elucidar melhor o contexto percorrido com os 

educadores. 
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O documento existente na Secretaria 

Municipal de Educação, referente aos conteúdos 

curriculares, é datado de 2014. No decorrer dos 

últimos anos, alguns dos educadores da Rede 

participaram de formações realizadas pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 

promovidas pela Associação dos Municípios do 

Alto Vale do Itajaí (AMAVI), que resultou no 

estudo e reflexão da BNCC, e deram origem a uma proposta curricular do Alto Vale. 

Essas formações ocorreram dentro dos níveis e áreas específicas. Os documentos 

para orientação eram encaminhados aos professores para leitura, entretanto, com as 

transições ocorridas na Gestão da Educação na Rede Municipal, não houve a integração 

necessária da secretaria, quanto ao compartilhamento de todas as escolas, em relação aos 

seus conhecimentos a respeito da BNCC, bem como da construção de suas propostas 

pedagógicas. O município de Ituporanga não conseguiu dar continuidade, tampouco 

participar dos grupos de trabalho realizados naquela formação. 

Dessa forma, não há um conhecimento mais contextualizado e amplo quanto ao 

aprofundamento dos professores em relação ao aproveitamento da BNCC em seus 

planejamentos e práticas.  

Neste sentido, as realidades das escolas são muito específicas e, cada unidade se 

organiza de acordo com o seu contexto. Ou seja, algumas escolas, com um planejamento 

elaborado em consonância com a BNCC, e outras ainda em processo, apresentando 

fragmentação no planejamento. Estas Diretrizes se apresentam justamente para agregar 

as concepções da Rede de Ensino, de modo a nortear o planejamento de maneira mais 

concisa. 

Esta é a primeira versão construída enquanto diretriz, e só se materializou pelo 

empenho e iniciativa da atual gestão, em colaboração com os atores do processo 

educativo, ou seja, os professores, que abraçaram a ideia e acreditaram que é possível 

refletir, discutir e materializar um currículo verdadeiro, pois “[...] a atuação dos docentes 

é determinante na organização do currículo e interfere na maneira de pensar e agir, [...], 

consequentemente, na manutenção ou transformação da sociedade [...]” (FRONZA, 2016, 

p. 40).  
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Ela é também uma obrigatoriedade definida pelos órgãos competentes. Seus 

objetivos e conceitos foram traçados a fim de proporcionar orientações didático-

metodológicas para o Ensino Fundamental. 

Neste contexto e considerados os avanços e alterações educacionais, 

principalmente, que se apresenta na Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, 

que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

implementa, obrigatoriamente, as diretrizes desta Rede, apoiando-se também no 

documento do Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 

Território Catarinense. 

 

A meta 2, estratégia 2.2, do Plano Nacional de Educação (PNE), estabelece que 

os sistemas devem realizar a revisão das propostas curriculares, com a recomendação da 

implantação dos direitos e dos objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento que 

configuram a BNCC do Ensino Fundamental a partir de pactos estabelecidos entre União, 

Estados e Municípios, o que também justifica o norteador do Currículo Base da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense. 

Mesmo com a recente aprovação da proposta da Base Nacional Comum 

Curricular, a implementação já estava prevista no art. 210 da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), pois afirmava: “serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.  

A LDB (1996) reafirmou esta obrigatoriedade ao apresentar que o currículo do 

Ensino Fundamental deve [...] “ter uma base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela”. 



 

 

DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE ITUPORANGA 
__________________________________________________________________________ 

 

34 Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental 

 

Também a Resolução CNE/CP nº 2 instituiu e orientou a implantação da BNCC, 

determinando, em seu art. 15, que as redes de ensino deveriam adequar seus currículos 

até, preferencialmente, final de 2019 e, no máximo, início do ano letivo de 2020. Também 

o Plano Municipal de Educação de Ituporanga (Documento Base – 2015-2025) assume 

compromissos vinculados, entre outros, à reorganização do currículo. 

Nesse interim, a Secretaria Municipal de Educação de Ituporanga conseguiu, 

mesmo com o momento pandêmico, lançar um edital que tivesse assessoria para a 

formulação do currículo escolar a fim de garantir esse momento histórico. 

A assessoria organizou atividades com o auxílio das tecnologias de comunicação 

e a SME organizou, observando as orientações sanitárias encontros com os profissionais 

da educação para contribuírem no processo de ressignificação dos conceitos e dos 

objetivos da Proposta Curricular (2008) partir dos preceitos apresentados pela BNCC 

(2018). Além disso, o município também aderiu, como referência, ao Currículo Base da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense. 

Até o momento o currículo da Rede ainda tem como norteador os documentos 

organizados a partir de formações e discussões realizadas em 2014. Neste sentido, as 

Unidades de Ensino organizam seu currículo orientadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, aprovadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, por intermédio do Parecer nº: CEB 04/98, aprovado em 29/01/98. 

É justamente neste interim que a SME percebe a necessidade e obrigatoriedade de 

reestruturar esta organização, a fim de subsidiar o trabalho dos atores da Rede. 

Na educação não existem livros de receita. São os atores que se tornam 

protagonistas na organização e planejamento. Isso dá a estes atores, únicos, valorização 

e autonomia a partir do conhecimento e análise de todos os documentos norteadores.  

Entretanto, ressalta-se que é fundamental, para que a educação do município 

alcance seus objetivos, que os atores observem estas diretrizes e possam ressignificá-las 

reinventando-as nos planejamentos que norteiam suas práticas. 

O que se espera, efetivamente, é que sirvam de norteador, fonte de pesquisa, 

planejamento e propostas metodológicas e avaliativas. 
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BNCC, CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO CATARINENSE, 

CURRÍCULO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR 

Nenhum documento norteador para 

organização das Diretrizes Curriculares da Rede de 

Ensino é simples. Envolver, além da BNCC e o 

Currículo Base do Território Catarinense 

complexifica ainda mais os processos de Gestão 

Escolar. 

É necessário que a equipe gestora se 

mobilize e se organize a fim de discutir e 

apresentar estratégias que deem conta da 

implantação e implementação destes documentos vivos e vividos pelos atores do processo 

educativo. 

 A BNCC apresenta dez competências gerais, que serviram de subsídios para 

organização do Currículo Base do Território Catarinense. Entretanto, ambos contaram de 

alguma maneira, com a participação representativa dos gestores educacionais. Esses 

documentos foram construídos com e por diversas mãos.  

 A Base Nacional Comum Curricular proporcionou a concretização da proposta 

de um currículo mínimo, que orientasse os Sistemas de Ensino do país de uma forma 

menos desigual e que respeite as especificidades regionais e locais através da Resolução 

CNE/CP Nº2, de 22 de dezembro de 2017, instituindo e orientando a implantação da 

BNCC para a Educação Básica como já apregoado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

Pensar na elaboração de um documento 

como norteador da educação de um município exige 

refletir sobre os atores que envolvem o processo 

educativo. Além dos documentos que embasam o 

pensar e refletir sobre as práticas educacionais, é 

necessário percorrer um caminho que envolva 

diversos atores que protagonizam a educação. 

No caminho de elaboração das diretrizes 

curriculares do município de Ituporanga-SC partiu-
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se do princípio que o fazer pedagógico realiza-se por mediação do professor, e para que 

este de fato aconteça é necessário o Plano de Aula. 

O planejamento desenvolvido pelos educadores é a ponta final para a prática do 

que se propõe como educação norteadora para a rede. Para que este plano de aula possa 

ser desenvolvido os professores necessitam consultar documentos que embasem sua 

prática em sala de aula. 

O Projeto Político Pedagógico retrata o que a escola acredita ser essencial para 

uma educação de qualidade, definindo conceitos filosóficos, missão, valores, concepções 

de aprendizagem, caminho metodológicos, entre outros. É o perfil da escola em um 

documento que reflete as ações desejadas para o desenvolvimento da educação. A partir 

do PPP que sucinta todos os demais, é que se faz o pensar de uma educação na sala de 

aula. 

O Currículo da Rede reflete o que é de fato desenvolvido no contexto escolar, a 

aprendizagem está vinculada ao currículo, que orientará o Plano de Aula e as ações do 

professor.    

Para que este currículo possa ser desenvolvido, é necessário no contexto atual da 

educação, ter como documentos norteadores a Base Nacional Comum Curricular e o 

Currículo Base do Território Catarinense, que trazem reflexões importantes sobre a 

educação e as práticas que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Ambos os 

documentos trabalham com o desenvolvimento de Competências Gerais e por áreas que 

trazem a mobilização de conhecimentos, a serem desenvolvidos ao longo do Percurso 

Formativo, ligados à Educação Integral do estudante, respeitando sua aprendizagem ao 

longo de sua trajetória escolar. 

 

[...] promover-se-á uma formação que visa cidadania, a emancipação e a 

liberdade como processos ativos e críticos que possibilitam ao estudante o 

pleno desenvolvimento e a apropriação do conhecimento e da cultura 

historicamente construídos, bem como o protagonismo de seu percurso 

formativo (SANTA CATARINA, 2019, p. 19). 

 

Para que as competências possam ser alcançadas ao longo da trajetória escolar, as 

habilidades propõem o saber fazer, a partir do que é estabelecido no currículo e no 

processo de ensino aprendizagem.  
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Construir uma Diretriz Curricular é como um quebra cabeça, aos poucos as peças 

se encaixam e corroboram para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, 

reflexiva, crítica e que trabalhe a partir da realidade local.  

Um grande desafio posto à gestão está em promover, junto aos educadores, a 

possibilidade de entender as competências gerais e específicas e os percursos 

metodológicos e avaliativos discutidos nos documentos base, a partir das contribuições 

dos grupos de trabalho que se debruçaram nesse processo. 

 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

Para a produção do documento, dispõem-se do 

referencial que está no texto da Base Nacional Comum 

Curricular que deixa claro o conceito de competência 

como sendo a “[…] mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” 

(BRASIL, 2018, p. 08). 

Demo (2020c) diz que a principal transformação 

pelo qual a escola passou, recentemente, é aquela 

proposta pela BNCC que implica, mesmo que supostamente, abandonar a escola atual em 

busca de uma escola que atenda às demandas e necessidades reais dos sujeitos nela 

inseridos, com a ruptura da escola tradicional.  

Para isso se faz necessário incrementar a formação dos professores a fim de dar-

lhes condições para que garantam aos estudantes o direito de aprender como autores.Isso 

demonstra a importância de desenvolver o aspecto socioemocional nas escolas.  

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, (2018), apresenta, entre as 

competências gerais a serem desenvolvidas na Educação Básica, os itens 7, 8, 9 e 10 que 

caracterizam esse aspecto.  
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         Imagem 5 Competências da BNCC Socioemocionais 

 

Fonte: Elaboração TIBOLA e FRONZA (2020).  

 

Nesse sentido, e tendo como referência a BNCC, é crucial desenvolver 

competências como:  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as 

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

(BRASIL, 2017, p. 9). 

 

Isso implica ir além de habilidades cognitivas no desenvolvimento da 

aprendizagem e entender que os sujeitos têm, além de competências curriculares, muitas 

outras. É importante compreender que as competências socioemocionais são 

fundamentais para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, uma vez que estudos 

mostram o quanto aqueles que têm essas competências bem desenvolvidas, tem melhores 

sintomas de bem-estar (SANTOS, 2018).  
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Estas competências podem ser desenvolvidas na escola. O professor, em 

articulação com a equipe multidisciplinar, pode organizar tarefas coletivas, participativas 

e colaborativas a fim de motivar trocas de ideias e experiências, com metodologias 

diversas (rodas de conversa, grupos de ideias, discussões orientadas, etc.) com temas 

direcionados às emoções. 

Isso se torna possível e viável, uma vez que, para além do ambiente familiar, é na 

escola que os sujeitos passam grande parte do tempo e é nesse espaço e tempo que tem a 

possibilidade de se desenvolver, ser e conviver. 

Esta proposição, relacionada ao currículo, deve atravessar a prática pedagógica do 

professor. Atravessar os muros dos conteúdos trabalhados, com intencionalidade 

metodológica de ensino. 

Ouvir, acolher e experenciar problemas trazidos, com sensibilidade pedagógica e 

diálogo podem se constituir estratégias importantes para o desenvolvimento emocional e 

cognitivo. 

Desta feita é cada vez mais justificável os pensares contínuos, enfatizados nos 

pilares de reflexão fundamentais: O Que, Para Que, Para Quem e Como Ensinar. 

Neste contexto cabe à escola enquanto instituição repensar a sua prática pedagógica, em 

consonância com a sua concepção filosófica, curricular e didático metodológica. 

Nesse sentido, a escola, os professores e a equipe de gestão e multidisciplinar 

enfrentam uma série de desafios, pois movimenta constantemente a forma como os atores 

se relacionam com o currículo existente. 

Esses desafios, são, então, como apontou Demo (2020), de adequação da velha 

escola e do velho currículo aos novos sujeitos, da educação na contemporaneidade, 

reinventando a roda, cotidianamente.  

 

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE.                 

Outro grande desafio da rede de Ensino de Ituporanga foi discutir e produzir 

reflexões acerca do currículo voltado à diversidade a partir da BNCC e do Currículo do 

Território Catarinense. 
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Torna-se importante que os professores 

tenham uma visão cuidadosa no que diz respeito à 

transição entre anos iniciais e finais e também entre as 

etapas da Educação Básica.  

Segundo a BNCC (2018) essas transições 

exigem atenção redobrada, a fim de garantir a 

“integração e continuidade dos processos de 

aprendizagens [...], respeitando suas singularidades e 

as diferentes relações que elas estabelecem com os 

conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa”. (BRASIL, 2018, 

p. 53). 

A BNCC destaca a importância da equidade enquanto fundamento 

pedagógico para orientar ações na escola e perceber o compromisso que tem esse local 

como espaço inclusivo e de respeito às diversidades. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

Aspectos gerais e pontuais 

Nos dias atuais é extremamente necessário se discutir essa 

ideia de educação inclusiva, tendo em vista que a realidade está 

longe de acontecer. 

Nas últimas décadas, muitos países têm passado por 

significativas transformações referentes a políticas e práticas 

voltadas à educação inclusiva. No Brasil, as principais mudanças foram decorrentes da 

publicação da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, feita pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006. 

Inspirado nesse documento, o Ministério da Educação (MEC) lançou, em 2008, 

a Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Seu 

objetivo foi estabelecer diretrizes para a criação de políticas públicas e práticas 

pedagógicas voltadas à inclusão escolar. Uma das principais contribuições dessa medida 

foi reformular o papel da educação especial por meio do estabelecimento do atendimento 

educacional especializado (AEE). 
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Em 2008, a Convenção da ONU foi ratificada no país com equivalência de emenda 

constitucional, passando a atuar como um referencial a ser respeitado por todas as leis e 

políticas brasileiras. 

Em 2014, foi promulgado o Plano nacional de educação (PNE), que prevê a 

universalização do acesso à educação básica e ao AEE para o público-alvo da educação 

especial até 2024. 

Em 2015, finalmente, foi aprovada a Lei brasileira de inclusão (LBI), que traz uma 

série de inovações, como a proibição da negação de matrícula e de cobrança de taxas 

adicionais em casos de estudantes com deficiência. Como consequência direta dessas leis, 

o número total de matrículas dos estudantes com deficiência na educação básica cresceu 

substancialmente nesse período, particularmente no contexto inclusivo. 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, 

instituída em 2008, trouxe novas concepções à atuação da educação especial em nossos 

sistemas de ensino. De substitutiva do ensino comum para alunos com deficiência, a 

educação especial se volta atualmente à tarefa de complementar a formação dos alunos 

que constituem seu público-alvo, por meio do ensino de conteúdos e utilização de 

recursos que lhes conferem a possibilidade de acesso, permanência e participação nas 

turmas comuns de ensino regular, com autonomia e independência.  

O propósito atual da educação especial é alinhar-se ao que preceitua a nossa 

Constituição, ao estender e aprofundar a compreensão do direito à educação pela 

internalização desses e de outros documentos internacionais, dos quais o Brasil é 

signatário. Mas não é tão fácil e palatável aos sistemas de ensino e aos que pleiteiam a 

educação especial na sua concepção excludente assumir essa virada de sentido da 

diferenciação. Essa dificuldade, embora até certo ponto esperada, tem se traduzido por 

uma resistência vazia de argumentos e de embasamento teórico metodológico que 

convença a volta atrás, o retrocesso aos tempos em que o entendimento da educação 

comum e da educação especial permitia e sustentava os benefícios de diferenciar para 

excluir. 

Pais e professores, autoridades educacionais, políticos engajados no atendimento 

a pessoas com deficiência ainda enfrentam o ceticismo, o pessimismo de muitos, cujos 

olhos, embaçados pelo assistencialismo, a benemerência, o paternalismo, não conseguem 

vislumbrar o que esse novo sentido da diferenciação traz de avanços e vantagens para 

todos, indistintamente. A diferenciação para excluir, que motiva a discriminação, e a 



 

 

DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE ITUPORANGA 
__________________________________________________________________________ 

 

42 Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental 

 

diferenciação para incluir, que promove a inclusão, têm sido exaustivamente explicitadas 

pelos que se dispõem a esclarecer as atuais pretensões da educação especial. 

As iniciativas em favor do acesso dos alunos da educação especial às turmas das 

escolas comuns e aos novos serviços especializados propostos pela Política nacional de 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, visam à transposição 

das barreiras que os impediam de cursar com autonomia todos os níveis de ensino em 

suas etapas e modalidades, resguardado o direito à diferença, na igualdade de direitos. 

Munidos das prescrições de nosso ordenamento jurídico, é possível e urgente que se 

garanta a igualdade de direitos a uma educação, que livra o aluno de qualquer 

diferenciação para excluir e/ou inferiorizá-los e que assegure o direito à diferença, quando 

lhes é propiciado um atendimento especializado, que considera suas características e 

especificidades. 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, 

podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os 

estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório 

de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo 

estudantes com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Estudantes 

com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 

A escola inclusiva, aberta à riqueza da diversidade e consciente de suas funções 

sociais e políticas, se torna o espaço capaz de promover profundas e intensas mudanças 

sociais, desde que alicerçada em princípios que visem uma educação digna, igualitária e 

de qualidade para todos.   

O objetivo da educação especial do município de Ituporanga é garantir às crianças 

e adolescentes o acesso a essa dita educação inclusiva, mas é perceptível que muitas vezes 

isso está longe de realidade. 

É necessário rever a maneira que os professores regentes planejam as suas aulas, 

uma vez que muitos dos professores da educação especial recebem o planejamento já 

pronto, não participando deste momento, e os professores da educação inclusiva possuem 
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as competências necessárias para contribuir muito mais no processo de planejamentos, na 

troca de ideias e conhecimento.  

Em Ituporanga, a Resolução nº01/2011 de 19/10/2011, fixa as normas para a 

Educação Especial na perspectiva da prática inclusiva, tendo como objetivo assegurar a 

inclusão dos alunos que necessitem de atenção especial no que diz respeito à deficiência 

intelectual, física, sensorial, altas habilidade/superdotação e transtornos globais. 

Na Rede Municipal de Educação há a adequação curricular, que permite, sempre 

que necessário, a adaptação de atividades para melhor compreensão do aluno. Entretanto, 

um dos problemas apresentados na organização da Rede está na ausência de professores 

especializados para a deficiência do aluno. 

Como no município não há resoluções específicas na garantia da Língua Brasileira 

de Sinais – Libras, como das demais deficiências e transtornos, considera-se de extrema 

importância a inserção de profissionais habilitados que garantam o acesso do aluno aos 

seus direitos, além da importância de firmar parcerias com instituições, bem como com a 

Fundação Catarinense. Contudo, a rede pública municipal tem suprido a demanda, 

disponibilizando professor habilitado na área conforme a resolução que rege a oferta do 

atendimento educativo escolar. 

Deverá o segundo professor, ter conhecimento da deficiência/transtorno que a 

criança/aluno apresenta, realizando uma coleta de dados fundamentais a fim de 

desenvolver um olhar abrangente para o mesmo, não somente as suas limitações, mas um 

ser dotado de potencialidades.  

Constituem-se deveres e atribuições do Segundo Professor de Turma: 

I - planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor titular; 

II - tomar conhecimento antecipado do planejamento do professor regente; 

III - propor adequações curriculares nas atividades pedagógicas; 

IV - participar do conselho de classe; 

V - participar com o professor titular das orientações e assessorias prestadas pelo Serviço 

de Atendimento Educacional Especializado (SAEDE) e equipe multiprofissional da 

Secretaria da Educação;  

VI - sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno da 

educação especial; 

VIII - cumprir a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência do 

aluno; e 

IX - participar de capacitações na área de educação. 
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Nos anos iniciais do ensino fundamental, o segundo professor, preferencialmente 

habilitado em educação especial, tem como dever e atribuição correger a classe com o 

professor titular; acompanhando o processo de aprendizagem de todos os educandos. A 

corregência implica em planejar em conjunto as atividades e as adaptações curriculares 

necessárias, de acordo com as especificidades de cada deficiência e acompanhar o 

processo de aprendizagem dos educandos de forma igualitária. 

Nos anos finais do ensino fundamental, o segundo professor de classe tem como 

função apoiar o professor regente no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Faz-

se necessário uma combinação entre os professores regentes de cada disciplina com o 

segundo professor, sobre a forma de acesso aos seus planejamentos para as adaptações 

curriculares necessárias, de acordo com as especificidades de cada deficiência.  

Além disso, é imprescindível o segundo professor participar de cursos, 

capacitações, estudos e pesquisas na sua área de atuação.  

Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, os com 

transtornos globais do desenvolvimento e os com altas habilidades/superdotação nas 

escolas comuns do ensino regular e ofertar o atendimento educacional especializado – 

AEE, promovendo o acesso e as condições para uma educação de qualidade.  

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Esse 

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

autonomia e independência na escola e fora dela. 

Por este atendimento não ser de caráter substitutivo à escolarização, as atividades 

desenvolvidas diferenciam-se das trabalhadas em sala de aula comum, priorizando o 

desenvolvimento das funções cognitivas e executivas, acessibilidade, autonomia e 

eliminação de barreiras ao espaço e ao conhecimento. Portanto é necessário compreender 

que o AEE, não é um apoio pedagógico. 

O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, 

podendo ser realizado, também, em centro de atendimento educacional especializado 

público ou privado sem fins lucrativos, conveniado com a Secretaria da Educação. 

Consideram-se serviços e recursos da educação especial àqueles que asseguram 

condições de acesso ao currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais 

didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas de comunicação e informação e ao 
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conjunto das atividades escolares, portanto o AEE é ofertado aos alunos público-alvo da 

educação especial, de forma complementar ou suplementar.  

Considera-se público-alvo do AEE:  

 Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.  

 Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 

Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome 

de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 

especificação.  

 Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 

ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

A oferta do atendimento educacional especializado - AEE deve constar no Projeto 

Pedagógico da escola de ensino regular, prevendo na sua organização: Sala de recursos 

multifuncional: espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e equipamentos específicos; 

 A matrícula do aluno no AEE: é condicionada à matrícula no ensino 

regular da própria escola ou de outra escola; 

 Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 

dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; 

cronograma de atendimento dos alunos;  

 Professor para o exercício da docência do AEE e Profissionais da 

educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que 

atuam no apoio às atividades de alimentação, higiene e locomoção.  

 Articulação entre professores do AEE e os do ensino comum.  

 Redes de apoio: no âmbito da atuação intersetorial, da formação docente, 

do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que contribuam para a 

realização do AEE.  

A oferta do atendimento educacional especializado - AEE, no centro de 

atendimento educacional especializado público ou privado, sem fins lucrativos, 
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conveniado para essa finalidade, deve constar no projeto pedagógico do centro, 

contemplando na sua organização os recursos, o plano de AEE, os professores e demais 

profissionais, conforme orientação da Secretaria de Educação. Os centros de atendimento 

educacional especializados devem cumprir as normativas estabelecidas pelo Conselho de 

Educação do respectivo sistema de ensino, quanto a sua autorização de funcionamento, 

em consonância com as orientações preconizadas nestas Diretrizes. 

Com relação aos objetivos do atendimento educacional especializado, elenca-se:  

De acordo com o Decreto Presidencial 7.611 de 17 de novembro de 2011, são 

objetivos do atendimento educacional especializado: 

I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir 

serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos 

estudantes;  

II - Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;  

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 

 IV - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino (BRASIL, Decreto 7611/11, art.3º).  

As atividades do AEE são realizadas de acordo com as necessidades específicas 

que favoreçam respostas pedagógicas para a aprendizagem dos estudantes, contemplando 

os conteúdos dessa modalidade: ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; da 

Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes com surdez; da informática 

acessível, ensino do sistema Braille; do uso do Soroban, ensino das técnicas para a 

orientação e mobilidade; da Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA; ensino do 

uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA, atividades de vida autônoma e social; 

atividades de enriquecimento curricular para as altas habilidades/superdotação e 

atividades para o desenvolvimento da tríade funcional da aprendizagem humana: funções 

cognitivas, funções executivas, conativas, dentre outras.  

Paralelamente, pensando no desenvolvimento global do estudante, são também 

objetivos desse atendimento oferecer experiências motoras envolvendo o espaço amplo, 

vivências perceptivas (percepção da força, orientação espacial, transposição de 

obstáculos); estimular a percepção e consciência do corpo como lugar da sensação, 

expressão e criação; estabelecer relação do movimento com o tempo e com o espaço, 

favorecer a exteriorização pela criança e/ou jovem por meio de experiências 

diversificadas; proporcionar a utilização de objetos diversificados que favoreçam 
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exercitar-se, jogar e comunicar-se; facilitar a interação social, oportunizar o 

enfrentamento de situações novas e criação de estratégias positivas em suas relações; 

estimular o ajuste positivo da agressividade, inibição, dependência, afetividade, 

autoestima, dentre outros distúrbios do comportamento e a vivência simbólica. 

O atendimento pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, em 

turno inverso daquele em que frequentam a classe comum, o atendimento podendo ser de 

45 minutos até 1 hora. 

Quanto à organização e estrutura do AEE:  

 Ficha Queixa - (Ficha Diagnóstica e Observação para Solicitação de 

Avaliação no AEE);  

 Entrevista Inicial com a Família (Entrevista Inicial com a Família);  

 Diagnóstico (Avaliação Diagnóstica; Diagnóstico complementar 

Cegueira; Diagnóstico complementar para estudantes com Surdez; Avaliação dos 

recursos não ópticos; Indicadores de Características de Altas Habilidades/Superdotação);  

 Laudos/relatórios médicos ou Relatório Circunstanciado;  

 Ficha de Identificação e quadros de horários (Ficha de Identificação e 

Termo de Responsabilidade; Termo de Desligamento; Horário de Atendimento do 

Estudante; Relação dos Estudantes Atendidos no AEE; Registro de frequência dos 

estudantes; Plano de Aula do AEE; Quadro de horário do Professor do AEE).  

 Entrevista com o aluno;  

 Plano de AEE atualizado (Plano do Atendimento Educacional 

Especializado) 

 Relatório Pedagógico Anual do Desenvolvimento do Estudante 

(avaliação).  

Esse profissional tem a função de realizar esse atendimento de forma 

complementar ou suplementar à escolarização, considerando as potencialidades e as 

necessidades de cada estudante.  

Sendo atribuições do professor do AEE, dentre outras:  

 Elaborar o Plano de Desenvolvimento Individual a ser executado e 

registrar o desenvolvimento e dificuldades dos estudantes atendidos.  

 Elaborar registro diário dos atendimentos e relatórios dos estudantes;   

 Organizar a quantidade, os horários e tipos de atendimentos;  

 Identificar, elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de 

acessibilidade e estratégias, voltadas para a TA – Tecnologia Assistiva, quando 
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necessário, seja no AEE e/ou em sala de aula regular. Por exemplo: ampliação de material, 

uso do computador, usa de lupas de aumento, uso de sintetizador de voz, dentre outros;  

 Estabelecer articulação com os professores da classe comum e orientá-los, 

por meio de assessoramento do AEE à classe comum;  

 Orientar na adequação das avaliações bimestrais;  

 Orientar as famílias sempre que necessário;  

 Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola;  

 Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando 

à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;  

 Proporcionar ao estudante condições de constituir sua identidade;  

 Desenvolver a potencialidade do estudante possibilitando o processo 

criativo, fortalecendo assim a autoestima; 

 Permitir por meio de vivências expressivas e lúdicas a promoção do 

desenvolvimento das funções mentais superiores e conativas;  

 Trabalhar com relacionamento interpessoal e integração grupal;  

 Proporcionar a autonomia, motivação pessoal, liberdade para tomar 

decisões e percepção do seu potencial criativo;  

 Potencializar a autoconfiança visando contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social favorecendo o ensino aprendizagem.  

A avaliação dos alunos do AEE deve estar atrelada à atenção diversificada, 

mediante a adaptação do currículo às diferenças características e necessidades educativas 

de cada educando. Ou seja, devemos ter atenção às especificidades de cada aluno. 

Isso mostra que a preocupação do professor não é somente com a criança no seu 

convívio escolar, mas também perpassa toda sociedade. Faz-se necessário, neste sentido, 

preparar nossas crianças para o mundo, para que possam lidar com os problemas do dia a 

dia e, prepara-los para o mercado de trabalho futuramente. 

A reflexão sobre os conceitos que fundamentam a ação pedagógica é necessária 

para situar a própria utilização do que é feito em termos, inclusive, de terminologias como 

deficiência, por exemplo, que ainda está pautada no entendimento como falta de algo ou 

diferença funcional.  
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Pensar a escola, pensar a educação e pensar uma sociedade que valorize as 

diferenças entre os sujeitos, sem aprisiona-las às imagens simbólicas dos diferentes que 

necessitam de aparatos técnicos-ideológicos para sobreviver em uma sociedade 

hegemônica, eis o grande desafio da contemporaneidade. 

Posturas diferentes exigem que se atendam as multiplicidades presentes no 

cotidiano escolar, reconhecendo que não é apenas aceitar as deficiência em si, mas 

contribuir para a reflexão e compreensão da comunidade escolar sobre a complexidade 

da diferença humana, por meio de práticas curriculares e pedagógicas que promovam o 

envolvimento e a participação de todos na construção de uma sociedade que privilegie o 

ser humano na sua multiplicidade e na sua integralidade.    

No entanto, é preciso considerar que, de modo geral, essa trajetória não é linear. 

Não se trata de uma sequência lógica, sistemática e progressiva de mudanças. Os muitos 

e inegáveis avanços são resultado de um processo marcado por controvérsias, 

contradições e, muitas vezes, retrocessos. Isso porque a educação inclusiva desafia a 

lógica excludente que rege os valores e a organização das redes de ensino (públicas e 

privadas) e exige sua transformação para que o direito de participação e aprendizado no 

contexto escolar se torne, de fato, uma realidade para todos no Brasil e no mundo. 

 

RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS 

A discussão que envolve aspectos étnico-raciais nas 

escolas da Rede municipal de Educação de Ituporanga ainda 

merece um tempo de discussão maior. Muito já foi trabalhado 

sobre esse assunto ao longo dos tempos e é possível perceber 

que surgiram ótimos resultados. Isso não significa que, mesmo 

de forma incipiente se apresente esse problema, mas não há 

muito com o que se preocupar, o que não exime a necessidade de discussões e reflexões 

acerca da temática, visto ser função da escola tratar a todos da mesma forma, sem 

descriminar quem for. 

Não há como desconsiderar a importância das relações étnicas, uma vez que os 

sujeitos são diversos e possuem, cada um, uma vida, uma história, uma cultura e é isso 

que faz do mundo e dos sujeitos que nele habitam, únicos.   
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É possível perceber que a escola, enquanto instituição, ainda privilegia, no seu 

currículo, aspectos que dizem mais respeito à população branca. Isso denota uma vivência 

que pode ser chamada de racismo estrutural e institucional. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Quando se fala em Educação Ambiental possível afirmar que 

as escolas municipais têm trabalhado muito sobre esse tema, tanto na 

educação infantil quanto no ensino fundamental, ensinando seus 

alunos na reciclagem de lixo, com palestras, atividades e 

reflorestamento. Também foi trabalhada a destinação correta para o 

óleo de cozinha. 

Há ainda necessidade de agregar ao currículo, temática 

referente ao uso consciente de Agrotóxicos, em função da região ter como característica 

econômica o plantio de cebolas. 

Outra temática que merece destaque no que diz respeito à reorganização do 

currículo ou implantação nos planos de aula, é sobre o uso consciente da água. 

A Educação Ambiental se refere à educação para o ambiente. Quando se fala em 

ambiente, sugere-se que o sujeito interventor nesse local é o ser humano.  

Desta forma, a Educação Ambiental, como um tema específico no currículo da 

Educação Básica está diretamente relacionada àquilo que faz parte do contexto no qual 

estes sujeitos estão inseridos, ou seja, na comunidade escolar, na relação que se estabelece 

com o meio local e suas imediações. 

A justificativa de uma educação para o ambiente foi devido a uma crescente perda 

da qualidade e da degradação ambiental, além do comprometimento da preservação da 

vida.  

É indiscutível a importância da educação ambiental na constituição da sociedade 

e na formação de sujeitos comprometidos com vida. Isto implica pensa a educação para 

a sustentabilidade socioambiental.  

Neste sentido, educar está relacionado à obtenção de saberes decorrentes das 

vivências e das práticas e dos sujeitos sociais, que se constituem na relação que 

estabelecem consigo, com os outros e com o meio. 

A partir destas considerações, é necessário e urge pensar Educação Ambiental de 

maneira processual, não estanque, e nunca como se fosse um episódio isolado.  
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É um desafio olhar para esta temática e enxerga-la amparada em informações, 

sensibilidade e mobilização de si e dos outros. É importante ter conhecimento, habilidades 

e atitudes para melhorar as diversas formas de vida e garantir a sustentabilidade. 

Se a escola é vista como um espaço que acolhe diversos sujeitos, também deve ser 

o local que proporciona tempo e espaço para, além de refletir, promover e provocar 

transformações sociais, não apenas de forma individual, mas especialmente coletiva, 

participativa e colaborativa, promovendo também o elo entre os sujeitos e os espaços em 

que estão inseridos, a fim de cada sujeito sinta-se partícipe e integrante do ambiente que 

faz parte. 

E se estamos falando da escola é obvio que todas estas questões atravessam as 

diversas áreas do conhecimento e, quando o “saber e o “saber fazer” acontecem, o 

processo educacional acontece como proposto na BNCC. 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Desde muito cedo é abordada a questão dos direitos 

humanos na educação, ensinando às crianças valores, 

conhecimentos como o autocuidado, contra a violência, os 

direitos que todos têm e, muito importante que saibam se 

respeitar e respeitar ao próximo. 

Adentrar nos meandros de discussão dos direitos 

humanos se torna cotidianamente um desafio para todas as políticas sociais. O desafio 

aumenta ainda mais quando se trata de sociedades desiguais, em que grande parte das 

pessoas tem comprometidos os seus direitos. 

Entretanto, ao visualizarmos as propostas de compromisso das escolas, em 

assegurar a formação integral, embasada nos direitos humanos e nos princípios 

democráticos, torna-se premente desconstruir qualquer possibilidade de violência, 

inclusive a simbólica, que impõe normas, valores e conhecimentos que nem sempre 

permitem o debate sadio que contemple a diversidade cultural, social, econômica, 

política, entre outros, presentes no meio social. 

São dois os aspectos mais relevantes quando se fala em direitos humanos. Um diz 

respeito à promoção da igualdade e o outro, ao combate à desigualdade. Estes dois 

aspectos estão totalmente inter-relacionados. 
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Reflexões, atitudes e intervenções que esqueçam o enfrentamento às 

desigualdades podem resultar no fracasso da igualdade.  

Os debates tão presentes no cotidiano, referentes ao bullying dão a dimensão de 

que não se pode calar frente a estas situações. Calar significa manter relações de 

desigualdade. É através do bullying que assuntos e situações que envolvem situações de 

ordem racista, homofóbica, entre outros mantém as relações de desigualdade e 

desconsideram os direitos humanos. 

Falar sobre igualdade e esquecer o combate às desigualdades não leva a nenhuma 

mudança que vá em busca da garantia dos direitos humanos para as pessoas. 

É muito importante, quando se trata de escola, currículo, formação do sujeito, 

exercitar as mais diversas formas de respeitar as diferenças, pois vivemos em uma 

sociedade plural. Isso é promoção de direitos humanos: defender os diversos pontos de 

vista, ter consciência de si dos outros e do meio em que todos estão inseridos no contexto 

local, regional e global. 

AVALIAÇÃO 

“Podemos entender a avaliação da aprendizagem escolar como um ato 

amoroso, na medida em que a avaliação tem por objetivo diagnosticar e 

incluir educandos, pelos mais variáveis meios, no curso da aprendizagem 

satisfatória, que integre todas as suas experiências de vida.” 

 (LUCKESI, 2005, p.175) 

As reflexões que envolvem a avaliação são muito complexas, visto a profundidade 

que este tema tem e por se configurar num procedimento caracteristicamente humano. 

Isto fica ainda mais evidenciado a partir do momento em que se planeja algo e executam-

se ações que por vezes ficam despercebidos no cotidiano (PARO, 2001). 

No contexto educacional, o responsável pela preparação das atividades 

pedagógicas é o professor e, no planejamento, a avaliação tem um papel significativo, 

acompanhada de objetivos, metodologias e conteúdos, todos incorporados entre si. Para 

a construção de resultados satisfatórios da aprendizagem é necessário ter clareza “quanto 

às finalidades, quanto aos resultados que desejamos buscar [...] (LUCKESI, 2011,p. 23). 

A avaliação permite que sejam averiguados os objetivos definidos de modo a visualizar 

avanços e dificuldades nos aspectos bio psíquico sociais dos estudantes. 

O processo de avaliação do Sistema Municipal de Educação de Ituporanga é 

sustentado pela concepção que a Rede assume e que ampara a prática docente pedagógica. 
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Nesta perspectiva, a concepção de avaliação adotada 

é diagnóstica, formativa, processual, contínua e 

sistemática. 

Esta concepção permite que professor, ao 

longo das atividades docentes acompanhe o processo 

ensino aprendizagem e, se perceber que houve 

alguma lacuna, reflete sobre o que é realmente 

avaliar; qual a função que a avaliação cumpre; como 

avaliar verdadeiramente e o que efetivamente precisa ser avaliado. Se entender 

necessário, retoma e reorganiza o planejamento, consolidando seu envolvimento com a 

aprendizagem, na visão da formação integral. A avaliação, então significa uma “ação 

provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a 

formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido.” 

(HOFFMANN, 2000, p. 153). 

O município de Ituporanga pauta-se na legislação - a Lei Nº 9.394/1996, no Art. 

24, inciso V, o qual indica que a avaliação precisa ser “[...] contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos 

e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais” (BRASIL, 1996, 

n.p.), envolvendo enfoques metodológicos e teóricos. 

Sobre isso, a Resolução do Sistema de Avaliação nº 05 /2007, no Art. 6 afirma 

que na avaliação do aproveitamento a ser expresso em notas e/ou conceitos, levar-se-ão 

os aspectos qualitativos (o que trata das atitudes dos alunos quanto ao ser estudante) e 

quantitativos (o que exprime o grau de nível de conhecimentos), e os resultados obtidos 

durante o ano letivo preponderarão sobre os de provas finais, caso estas sejam exigidas 

em nível de educação básica. O inciso II, do mesmo artigo reforça que a avaliação 

qualitativa abrange o comportamento, o interesse, a força de vontade, a organização 

pessoal, a perseverança, o entusiasmo, o envolvimento no processo de aprender sempre 

mais e melhor, a aplicação no ato de pensar, o empenho em tornar os conhecimentos 

práticos para a vida atual, sem discutir o esforço de fazer de todo o conhecimento um 

meio de transformação social. 

Segundo o inciso I do Art. 6, a nota por conteúdo pode ser obtida através de 

diferentes instrumentos de avaliação. Alguns instrumentos utilizados para realizar 

processos avaliativos qualitativos e quantitativos: provas (oral, objetiva, dissertativa); 

trabalhos (em grupo e individual – escritos e práticos – organização e exposição); 
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pesquisas; lista de exercícios (com ou sem consulta); atitudes (assiduidade, interesse, 

relacionamento, atenção, auto avaliação – a partir de critérios, etc.). 

Assim, a “[...] avaliação deve servir como um instrumento de inclusão e não de 

classificação e/ou exclusão. Deve ser um indicador não apenas do nível de 

desenvolvimento do estudante, como também das estratégias pedagógicas e das escolhas 

metodológicas do professor” (SANTA CATARINA, 2014, p. 46), voltando-se para as 

competências específicas apresentadas pela BNCC. O artigo 3, já citado, também aborda 

essa questão – das competências, na qual a avaliação do aproveitamento do aluno será 

contínua e de forma global, mediante verificação de competência e de aprendizagem de 

conhecimentos [...]. 

É indispensável propiciar situações diversas de avaliação, que contemplem 

processos múltiplos da história de vida de cada e de todos os estudantes. Esse enfoque 

remete ao uso diversificado de instrumentos avaliativos, consonantes com metodologias, 

objetivos e estratégias educativas. 

Ituporanga assumiu este compromisso ao aprovar o Plano Municipal de Educação 

(2015-2025), na qual ratifica a implantação do Ensino Fundamental 9 anos de maneira 

gradativa, hoje já consolidado. O mesmo documento apresenta como uma das grandes 

responsabilidades do Sistema Municipal de Educação (Lei nº 1.760/97 de 12 de dezembro 

1997), atender os anos iniciais do 1º ao 5º ano e anos finais do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental com qualidade. A aprovação ou retenção não deve ser o foco principal, pois: 

[...] é preciso concebermos uma perspectiva de avaliação cuja vivência seja marcada pela 

lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da participação, 

da construção da responsabilidade com o coletivo (FERNANDES; FREITAS, 2006, 

p.119), motivo pela qual, no que se refere à avaliação, está explícito que não haverá 

retenção dos alunos do 1º para o 2º ano, etapa primordial da alfabetização, respeitando 

assim o tempo e o jeito de aprender de cada um conforme apresentado na Resolução do 

Sistema de Avaliação nº 05 /2007. 

A avaliação assim se alinha a estas Diretrizes, à concepção sociointeracionista 

assumida pela Rede de modo a contribuir com e para a aprendizagem, para o 

desenvolvimento integral do sujeito e, consequentemente, as reflexões constantes do 

professor, que levam à qualificação do processo de ensino, uma vez que a avaliação 

perpassa toda ação pedagógica, no viés processual e continuamente, com a produção de 

novos conhecimentos. 
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Em caso de lacunas no processo de aprender, a Rede Municipal complementa as 

atividades com aulas de reforço escolar e recuperação paralela, constante no Artigo 3 

quando diz que a avaliação do aproveitamento do aluno será contínua e de forma global, 

mediante verificação de competência e de aprendizagem de conhecimentos, em 

atividades de classe e extraclasse, incluídos os procedimentos próprios de recuperação 

paralela (mediante registro no diário de classe), que é obrigatória e atende ao que apregoa 

a LDB (nº 9.394/96 e a Resolução do Sistema de Avaliação n°05/2007) como 

responsabilidade da escola e dos professores. A recuperação, prevista no PPP da escola, 

garante que as atividades sejam continuadas e ao perceber as dificuldades dos estudantes. 

O capítulo II da na Resolução do Sistema de Avaliação nº 05 /2007 trata especificamente 

da Recuperação de Estudos. 

Vale destacar também conceitos e concepções que envolvem a avaliação e a 

necessidade de atribuição de notas. Na Resolução do Sistema de Avaliação nº 05 /2007, 

a avaliação do aproveitamento a ser expresso em notas e/ou conceitos, levará em conta 

os aspectos qualitativos e quantitativos, entretanto, os resultados obtidos durante o ano 

letivo preponderarão sobre os de provas finais. O §1 do artigo 6, garante a forma de 

registro da avaliação, que ocorrerá bimestralmente, sendo atribuída uma nota de 1 (um) a 

10(dez) por conteúdo desenvolvido em cada disciplina, sendo estas registradas apenas por 

números inteiros. 

Como dito inicialmente, a avaliação se configura num procedimento 

caracteristicamente humano e no contexto educacional permite analisar avanços e 

retrocessos com intervenção pedagógica. Já a nota se caracteriza pela exigência legal e 

formal dos sistemas de ensino que assim optarem por esta forma de registro, o que 

permite, de alguma maneira, acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e subsidiar 

“[...] decisões a respeito da aprendizagem dos educandos, tendo em vista garantir a 

qualidade do resultado que estamos construindo” (LUCKESI, 1997, p.85).  

No que diz respeito aos aspectos avaliativos aos alunos portadores de necessidades 

especiais, a Resolução do Sistema de Avaliação nº 05 /2007, no Capítulo IV, traz 

considerações fundamentais que garantam a frequência destes nas turmas regulares; 

sejam encaminhados, quando necessário e após avaliação por especialistas, ao serviço 

especializado em período oposto e possam ser avaliados pelo Conselho de Classe que 

deverá levar em conta a dificuldades destes alunos, conforme artigos 21, 22 e 23. 
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Art. 21 – ao aluno portador de necessidades especiais será garantida a frequência nas 

turmas regulares, devendo o mesmo, porém, em período oposto, ser atendido em serviço 

especializado com profissionais aptos a prestar esse atendimento. 

Parágrafo único – o encaminhamento do aluno para o serviço especializado será definido 

pela avaliação dos especialistas, de acordo com a necessidade constatada. 

Art. 22 – o aluno será encaminhado ao atendimento especializado após a avaliação 

pedagógica, psicológica, fonoaudiológica e médica, conforme a necessidade. 

Constatando o grau de deficiência, o aluno deverá ser encaminhado para frequentar o 

ensino regular e serviço especializado. 

Art. 23 – a aprovação do aluno portador de necessidades especiais se dará através de 

conselho de classe, levando-se em conta a dificuldade do mesmo de atingir o rendimento 

exigido para a conclusão do ensino, em virtude de suas dificuldades. 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO - 1º e 2º Anos 

Os alunos matriculados no primeiro e segundo anos 

da Rede Municipal de Ensino são crianças que trazem 

consigo uma bagagem histórica, cultural e social e esta 

bagagem é levada em conta no processo de alfabetização. 

Desta forma, entendemos que a criança recebe muitos 

estímulos externos e muitas informações e este é um 

desafio que deve ser considerado dentro da escola. 

Dentre os estímulos externos temos as tecnologias, 

os brinquedos, os amigos e os elementos da natureza que chamam mais atenção da criança 

do que os estímulos oferecidos dentro da sala de aula. Por isso, o desafio do professor é 

desenvolver aulas atrativas que contemplem a alfabetização e o letramento. 

Muitas vezes a criança apresenta altas habilidades tecnológicas e dificuldades em 

coisas simples como: utilizar a tesoura, o lápis para escrever e pintar, dificuldades de 

atenção e concentração, apresentando dificuldades para parar, pensar e produzir algo 

novo que parta do seu próprio pensamento. 

Neste sentido, no decorrer da alfabetização é perceptível a necessidade da criança 

em desenvolver certas habilidades que são fundamentais para prosseguir no processo 

escolar. 
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Os professores da Rede Municipal de Ituporanga são profissionais habilitados e 

aptos a estar em sala de aula. Também possuem uma bagagem histórica e social e grandes 

desafios no trabalho em sala. São profissionais que buscam informações e participam de 

formação continuada, quando oferecida. 

Para aperfeiçoar a prática docente, os professores 

estão sempre interagindo e buscando novos conhecimentos 

através da pesquisa, novas formas de ensinar e aprender, 

muitas vezes integrando várias práticas para alcançar e 

ensinar os alunos, de maneira a alcançar as habilidades que 

ele deve desenvolver no período de alfabetização. 

O papel do professor é fazer a mediação entre os conhecimentos que o aluno já 

tem e aquilo que ele apresenta: a capacidade de aprender, e o professor precisa contribuir 

gradativamente para que essa aprendizagem seja contínua. 

O currículo deve definir como alcançar os objetos de conhecimento e desenvolver 

as habilidades, relacionando princípios e formas de trabalhar, teoria, prática e ação. Deve 

considerar o contexto cultural e histórico, socioeconômico, garantindo aos educandos a 

diversidade cultural e social. Deve abranger as experiências de aprendizagens 

implementadas pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos 

estudantes, onde deverão estar contidos os conteúdos a serem abordados no processo de 

ensino aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. O 

currículo deve traçar as estratégias pedagógicas mais adequadas. 

A escola se torna assim um espaço de humanização que tem como objetivo 

envolver a socialização dos alunos, estimular a afetividade, construir elos, possibilitando 

a construção de sujeitos ativos e históricos que fazem parte da sociedade e de uma 

formação social, respeitando o desenvolvimento de aprendizagem de cada um. 

Humanizar também é incentivar e ajudar a criança a entender que ela é dotada de 

capacidades e que ela consegue aprender e se desenvolver dentro do seu tempo de 

aprendizagem nas classes de alfabetização. 

As metodologias possibilitam a ação e reflexão do trabalho docente em sala de 

aula, deve integrar estratégias técnicas voltadas para o ensino e aprendizagem e uso de 

metodologias ativas e colaborativas, isso implica em apropriar-se de novas técnicas de 

ensino/aprendizagem e de recursos lúdicos para aprimorar e incentivar a aprendizagem 

de conteúdos escolares, despertando a curiosidade para buscar novos conhecimentos além 

da escola. 
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Na sala são utilizados conceitos para descrever a aprendizagem dos alunos e as 

notas são aplicadas apenas no sistema (Educacim2).  

A avaliação é entendida como um conjunto de ações que 

auxiliam o professor a refletir sobre as condições de 

aprendizagem oferecidas para readequar e ajustar as 

necessidades dos alunos. Portanto, a avaliação tem o 

caráter de acompanhar as conquistas e dificuldades do 

aluno ao longo do processo de aprendizagem, bem como 

avaliar a prática pedagógica do professor. 

Educação para a diversidade 

No município de Ituporanga, nas séries de alfabetização, na educação para a 

diversidade, são contemplados temas como o amor, o respeito ao próximo e a empatia, 

como ponto de partida para estabelecer as relações interpessoais, observando as questões 

relacionadas ao bullying, a ideologia de gênero, questões étnico raciais e as deficiências 

apresentadas pelas crianças que apresentam dificuldades, sendo importante o respeito às 

características individuais de cada ser humano. 

Educação especial na perspectiva inclusiva 

Ituporanga apresenta leis e diretrizes que contemplam a educação especial, com o 

objetivo de garantir o acesso e a permanências das crianças com deficiência no ensino 

regular.  

Porém, a questão de acessibilidade ao prédio e às dependências dentro da escola 

ainda é algo complicado e merece atenção da gestão pública.  

Os alunos tem o acompanhamento do segundo professor, que auxilia no 

planejamento e desenvolvimento das atividades escolares na sala.  

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) complementa e suplementa, 

por intermédio de recursos de acessibilidade e estratégias próprias, atividades que 

minimizem as dificuldades e barreiras que a criança ou estudante tem para conseguir 

desenvolver-se plenamente, em vários aspectos, cognitivos e sociais, o que lhe permite 

participar da vida em sociedade. 

                                                           
2Educacim é um Sistema de Gestão Educacional, elaborado pela Associação dos Munícipios do Alto Vale 

do Itajaí – AMAVI, para acompanhamento das atividades educacionais.  
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Em nosso município temos em funcionamento uma sala de AEE, e existe em 

outras escolas, porém, não estão em funcionamento. Os atendimentos são realizados 

individualmente nesta sala, sendo duas sessões de 90 minutos, duas vezes por semana, no 

contra turno. 

A Rede Municipal de Educação de Ituporanga conta com uma professora com 

formação na educação especial que desenvolve os trabalhos no atendimento educacional 

especializado e ela faz um planejamento individual que atenda às necessidades de cada 

criança. Quanto a avaliação, os órgãos competentes ainda estão em estudo e, haverá 

definição se a devolutiva referente ao desenvolvimento destes estudantes será anual ou 

semestral. 

Em relação a Libras e ao Braile os profissionais de educação da Rede ainda 

encontram dificuldade e fragilidade, pois, há necessidade de conhecimentos mais claros 

e específicos, além de pessoas habilitadas para desenvolver este trabalho especial. 

 

Educação ambiental  

A educação ambiental, no município de Ituporanga, é trabalhada de forma 

contextualizada e integrada, dentro dos planos de aula desenvolvidos pelo professor ou 

por meio de projetos interdisciplinares e nas vivências diárias, possibilitando uma 

reflexão sobre a situação atual e como deveria estar, seguindo as propostas da BNCC. 

 

Educação em direitos humanos  

É muito importante, quando se trata de escola, currículo, formação de sujeito, 

valorizar os direitos humanos e o senso de responsabilidade, essenciais para a construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Falar sobre igualdade e esquecer o combate às desigualdades não leva a nenhuma 

mudança que vá em busca da garantia dos direitos humanos para as pessoas. 

 

 

 

 

 



 

 

DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE ITUPORANGA 
__________________________________________________________________________ 

 

60 Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ao 5º Anos 

A busca é sempre por uma escola pública 

humanizada, capaz de atender o aluno nas suas múltiplas 

particularidades: emocionais, intelectuais e culturais, 

preparando-o para ser ativo, pensante, participativo, 

autônomo e crítico na sociedade. Nesse sentido, a escola 

deve ser um ambiente que favoreça a troca de saberes, 

valorizando as experiências individuais e promovendo o 

compartilhamento desses saberes. 

Como mediador e facilitador, o professor não é o dono do saber, mas aquele que 

deve ter a capacidade de propor e criar as situações de aprendizagem. Para isso, ele precisa 

estar em processo constante de aprimoramento, tanto intelectual como pessoal/emocional, 

para que seu olhar sobre o aluno seja de amorosidade tanto quanto técnico ou crítico. 

À escola cabe oferecer os recursos e os meios necessários que visem auxiliar no 

processo ensino aprendizagem. Deve estar aberta ao diálogo sendo uma intermediadora 

das relações professor x aluno, professor x família e escola x família, ou seja, entre toda 

a comunidade escolar. 

Dessa forma, o currículo deve ser o norteador dos fazeres escolares, contemplando 

as competências específicas de cada área de aprendizagem, bem como abranger os 

aspectos socioculturais relevantes, no que se refere a: direitos humanos, meio ambiente, 

relações étnico raciais, educação inclusiva e diversidade.  

Expressões como racismo, deficiência, inclusão, gênero, feminicídio, xenofobia e 

violência não são vãs palavras, mas temáticas que precisam ser exploradas em sala de 

aula, buscando desenvolver no aluno atitudes de respeito, tolerância, empatia e 

solidariedade para que ele possa vivenciar, efetivamente, um mundo com mais equidade, 

justiça social e liberdade.  
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ENSINO FUNDAMENTAL - 6º ao 9º Anos 

 

ÁREA DE LINGUAGENS 

Para a área das Linguagens estão previstas seis competências específicas 

(BRASIL, 2018, p. 65). 

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de 

natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da 

realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. 

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) 

em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas 

possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma 

sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo 

contemporâneo. 

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes 

ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, 

individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de 

saberes, identidades e culturas. 

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O estudo da Língua Portuguesa, na atualidade, se faz 

mais que necessário devido à relevância que esta língua possui 

para a comunicação mundial. É, também, o código linguístico 

mais utilizado na produção de textos acadêmicos e literários 

bem como em recursos midiáticos.  

Considerando isso, ao aprender a Língua Portuguesa, o 

aluno desenvolve as competências comunicativas que podem possibilitar a sua 

participação de forma mais ativa no mundo globalizado em que vive, inclusive 

preparando-o para o mercado de trabalho exigente da atualidade.  

Espera-se, também, que o aprendizado da Língua Portuguesa ultrapasse os limites 

gramaticais, não menos importantes, e alcance níveis de comunicação e interação verbal 

envolvendo situações reais de uso da linguagem.  

Além do código para efeitos de comunicação, aprender uma língua moderna como 

o português propicia também o conhecimento de diferentes práticas culturais dos povos 

falantes desta língua, o que possibilita a compreensão dos usos do português dentro de 

diversos contextos.  

Nesse sentido, compreender a relação existente entre cultura e língua/linguagem 

faz com que o aluno, além de aprender o idioma, consiga enxergá-lo de maneira 

interdisciplinar envolvendo outras áreas do conhecimento, o que inclui também a cultura 

e os costumes dos falantes da língua portuguesa. 

Faz-se necessário enfatizar a necessidade de trocas e aprendizagens entre a cultura 

negra e branca em busca de uma sociedade menos injusta e desigual, através da 

interdisciplinaridade do tema, diversidade étnico racial; possibilitar o conhecimento 

respeitoso das diferenças ético raciais, valorizando a igualdade de relações sociais mais 

humanas, justas, respeitosas e harmônicas; valorizar o patrimônio cultural dos diversos 

grupos étnicos brasileiros: negros, índios, descendentes de estrangeiros que forma a 

população brasileira.  

Através do ensino do tema diversidade, propor uma reflexão crítica sobre o 

contexto histórico e social dos diferentes grupos étnicos que fazem parte do contexto 

escolar. Propor transformação para que possam lidar positivamente com sua realidade 

social, valorizando a vida, seu cotidiano, seus costumes e tradições, sua cultura e história. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo 

e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades 

de seus usuários e da comunidade a que pertencem.  

2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 

diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas 

possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive 

escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.  

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em 

diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 

criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos, e continuar aprendendo.  

4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa 

diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.  

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à 

situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.  

6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos 

meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos 

discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.  

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 

ideologias.  

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e 

projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).  

9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 

senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-

culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, 

reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura.  
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10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas 

digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e 

produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 

LÍNGUA INGLESA 

A BNCC de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental – 

anos finais está organizada por eixos, unidades temáticas, objetos 

de conhecimento e habilidades.  

As unidades temáticas, em sua grande maioria, repetem-se 

e são ampliadas as habilidades a elas correspondentes. Para cada 

unidade temática, foram selecionados objetos de conhecimento e 

habilidades a serem enfatizadas em cada ano de escolaridade (6°, 7°, 8° e 9° anos), 

servindo de referência para a construção dos currículos e planejamentos de ensino, que 

devem ser contemplados e/ou redimensionados conforme as especificidades dos 

contextos locais.  

Tal opção de apresentação da BNCC permite, por exemplo, que determinadas 

habilidades possam ser trabalhadas em outros anos, se assim for conveniente e 

significativo para os estudantes, o que também atende a uma perspectiva de currículo 

espiralado.  

Proporcionar ao aluno mecanismos para que ele desenvolva o aprendizado da 

Língua Inglesa nas quatro habilidades; oralidade, escrita, escuta e leitura relacionando-as 

ao contexto em que vive. 

 

EIXO ORALIDADE: Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em 

diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas 

diversas, incluída a fala do professor. 

Interação discursiva: Funções e usos da língua inglesa: persuasão. 

Compreensão oral: Compreensão de textos orais, multimodais, de cunho argumentativo. 

Produção oral: Produção de textos orais com autonomia. 

EIXO LEITURA: Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, 

verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais 

práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua 

materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa. 
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Estratégias de leitura: Recursos de persuasão, Recursos de argumentação. 

Práticas de leitura e novas tecnologias: Informações em ambientes virtuais. 

Avaliação de textos lidos: Reflexão pós-leitura. 

EIXO ESCRITA: Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao 

cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais 

práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os 

conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas, especialmente 

a língua inglesa. 

Estratégias de escrita: Escrita: construção de argumentação. Escrita: construção da 

persuasão. 

Práticas de escrita: Produção de textos escritos, com mediação do professor/colegas. 

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS: Práticas de análise linguística para a 

reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem 

trabalhados nos eixos Oralidade, LEITURA, Escrota e Dimensão intercultural. 

Estudo do léxico: Usos de linguagem em meio digital: “internetês” Conectores 

(linkingwords). 

Gramática: Orações condicionais (tipos 1 e 2) Verbos modais: should, must, may e 

might. 

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL: Reflexão sobre aspectos relativos à interação 

entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua inglesa), de 

modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 

A língua inglesa no mundo: Expansão da língua inglesa: contexto histórico. A língua 

inglesa e seu papel no intercâmbio científico, econômico e político. 

Comunicação intercultural: Construção de identidades no mundo globalizado. 

O processo de troca entre os estudantes e professores deve ser acompanhado de 

uma permanente reflexão sobre os objetivos e procedimentos. Buscando criar 

mecanismos de regulação e reflexão, os alunos serão avaliados de diversas formas: 

participação, avaliações individuais, trabalhos em grupo e individuais, atividades, lição 

de casa e produção.  
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As avaliações estarão relacionadas aos temas 

propostos pela BNCC, buscando desenvolver nos 

estudantes as habilidades propostas. Sempre 

respeitando e desafiando as individualidades de cada 

estudante, o processo de avaliação servirá como um 

instrumento de produção de conhecimento e análise do 

empenho dos professores e como uma ferramenta para 

a regulagem do processo ensino-aprendizagem. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL  

 

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, 

refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a 

inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do 

trabalho. 

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias 

impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de 

ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e 

interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.  

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras 

línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação 

intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes 

países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a 

diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e 

multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas.  

5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, 

selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na 

língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 
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6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua 

inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com 

diferentes manifestações artístico-culturais. 

ARTES 

Katia Regina KoerichFronza 

Naiara GraciaTibola 

 

A Arte na BNCC tem por conjecturas que a sensibilidade, intuição, pensamento e 

subjetividades possam se manifestar como formas de expressão no processo de 

aprendizagem em arte, e que o processo de criação é tão importante quanto o trabalho 

final.  

 A Arte se encontra na Área de Linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro. A qual trazem a linguagem artística, a partir da realidade vivenciada por 

estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ituporanga. 

O ensino da Arte é a valorização das características culturais nacionais e regionais, 

que devem ser pensadas e trabalhadas em um contexto que valorize o diálogo entre as 

linguagens (artes visuais, dança, música e teatro), propondo um reflexão entre as 

diferentes propostas de Arte.  

A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do 

conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da 

experiência artística. 
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         Imagem 6 Dimensões ensino da Arte 

 

Fonte: Elaboração TIBOLA e FRONZA com base na BNCC (2018). 

 

As Unidades Temáticas3 propostas dentro do ensino de Arte conforme a BNCC 

(2018), que foi adotada para elaboração deste documento, se apresentam da seguinte 

forma; 

ARTES VISUAIS – conhecer e explorar múltiplas culturas visuais em diversos 

tempos históricos junto com o diálogo acerca das diferenças entre elas, para ampliar os 

limites escolares e criar novas formas de interação artística e produção cultural. 

DANÇA – articular os processos cognitivos e as experiências sensíveis no 

movimento dançado, discutindo o significado das relações entre corporeidade e produção 

estética para repensar e transformar percepções acerca do corpo e da dança. 

MÚSICA – ampliar a produção dos conhecimentos musicais para vivenciar a 

música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para 

sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade. 

TEATRO – desenvolver uma experiência artística multissensorial para criar 

diferentes tempos, espaços e sujeitos envolvendo a si próprio e o coletivo, em encontros 

com o outro em performance. 

ARTES INTEGRADAS – explorar a relação e articulação entre as diferentes 

linguagens e suas práticas. 

No que se refere as avaliações estas serão propostas com base nas competências 

ehabilidades do ensino, buscando o desenvolvimento integral do educando.  

 

                                                           
3 As Unidades Temáticas recebem ênfases diferentes conforme o ano de escolarização. 



 

 

DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE ITUPORANGA 
__________________________________________________________________________ 

 

69 Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTES PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 

culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 

brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte 

como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar 

com as diversidades. 

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 

inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na 

prática de cada linguagem e nas suas articulações.  

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas 

manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e 

manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte.  

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma 

crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.  

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 

culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.  

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas 

artes.  

9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, 

com suas histórias e diferentes visões de mundo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Educação Física como componente curricular 

obrigatório na rede pública municipal mostra-se como uma 

importante ferramenta na formação integral do aluno. Sua 

prática baseia-se na cultura corporal de movimento, partindo 

do conhecimento já adquirido com suas experiências de 

vivências no contexto onde o mesmo está inserido.  

Este componente curricular tematiza as práticas corporais em suas diversas formas 

de codificação e significação social, entendidos como manifestação das possibilidades 

expressivas do sujeito.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional o parágrafo 3º do seu 

artigo 26 determina que “a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, 

é componente curricular obrigatório da Educação Básica [...]” (BRASIL, 1996, p 19).  

Com base na proposta do município de Ituporanga, com sua metodologia 

sociointeracionista a proposta para a Educação Física não pode fugir de suas raízes, e 

deve ocupar seu lugar e desenvolver seu relevante papel na formação integral do aluno, 

baseando sua prática de acordo com o contexto social do aluno enquanto integrante de 

uma realidade vivida, percebida e internalizada pela convivência social.  

Entende-se a Educação Física escolar como uma disciplina que introduz e integra 

o aluno na cultura corporal do movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reduzi-

la e transformá-la, capacitando-o para usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas e 

as ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade 

de vida. 

As contribuições da Educação Física perpassam por vários caminhos, sendo o 

movimento corporal sua principal via que conduz ao desenvolvimento do aluno. Nesta 

concepção o movimento está interligado com as múltiplas inteligências do aluno, na 

aquisição da linguagem oral, corporal, bem como na aquisição da escrita, na interação 

entre sujeitos diferentes que estão situados no mesmo contexto e na formação e 

conscientização ambiental na interação do educando com a natureza na sua relação com 

a saúde.    

A tematização das práticas corporais apresentadas pela BNCC favorece uma 

abordagem da Educação Física com saberes que transcendem uma prática 
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prioritariamente desportivisada, ou seja, busca romper com a ênfase apenas aos esportes 

tradicionais como futebol, voleibol, basquetebol, e handebol. A diversificação torna-se 

importante para se atingir objetivos que contemplem a ampla cultura das práticas 

corporais e as possibilidades de aprendizagens significativas associadas à Educação 

Física (CARVALHO; NOGUEIRA, 2020). 

O desenvolvimento humano envolve desde elementos biológicos a aspectos 

sociais, e tem como nexo de ligação e viabilidade, o desenvolvimento motor. Articula e 

mobiliza o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, adequando a criança ao mundo 

exterior, vivendo o “concreto”, através do movimento.  

A Educação Física com seus pressupostos teóricos e suas bases históricas se faz 

necessária e relevante na formação do aluno, na sua compreensão enquanto sujeito que 

se molda pelo movimento e pela interação com o meio a sua volta, neste sentido visa a 

formação do sujeito alvo do ensino, o aluno, como ser integral, pensando sua prática para 

que esta possa englobar as demais áreas do saber contribuindo com sua especificidade 

visando seus objetivos propostos na Base Nacional Comum Curricular.   

Pensar na criança como apenas um ser biológico em formação é negar o elo da 

vida, o movimento diante de tal concepção deixa de ser humano, pois “quando trabalha o 

corpo, faz isso de maneira fragmentada e não o percebe além de seus limites biológicos 

(MEDINA, 1989, p 78). 

É necessário ter em mente que através do corpo da criança, a mesma desenvolve 

sua educação, características e sentimentos. 

Vygotsky é o representante principal a teoria que enfatiza a ABORDAGEM 

SOCIOENTERECIONISTA cujas ideias têm influenciado diversos pesquisadores da 

área da educação. Ele explica a origem e evolução do psiquismo humano, as relações 

entre indivíduos e sociedade. Ele ressaltou a importância de que a cognição fosse estudada 

em um contexto sócio histórico e cultural. Foi inspirado nos princípios do materialismo 

dialético, em que organismo e o meio exercem influência recíproca. 

Esta interação entre o meio e o indivíduo é onde, para esta abordagem, ocorre o 

desenvolvimento da cognição e, a Educação Física, com base nestes pressupostos pode 

usar o contexto social do aluno para que este experimente diferentes práticas esportivas e 

atividades que lhe proporcionem ir além daquilo que já é natural a ele, devido a sua 

realidade.  

Para Vygotsky (1987) o indivíduo não é resultado de um determinismo cultural, 

ou seja, não é um ser passivo, que só reage frente as pressões do meio, mas um sujeito 
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que realiza uma atividade organizadora em sua intervenção no mundo, capaz de mudar a 

própria cultura. É portanto, na relação dialética com o mundo que o sujeito se constitui e 

se liberta. 

A interação com novas realidades tendo o professor como o mediador do 

conhecimento, partindo da realidade já vivenciada pelo aluno, o conhecimento acontece, 

sendo o aluno o autor da aprendizagem, sendo esta, dinâmica e prazerosa, pois faz parte 

de sua realidade, de sua vivência diária. São inúmeras as possibilidades quando usamos, 

na Educação Física, o contexto no qual o aluno está inserido, a prática se torna atrativa e 

significativa para o mesmo, potencializando assim o processo de ensino aprendizagem.  

Somos diferentes uns dos outros, são culturas, religiões, gêneros, crenças, raças 

que estão todas inseridas em um mesmo ambiente: a escola. Pensar na DIVERSIDADE 

é importante para o sucesso do trabalho escolar, e ao mesmo tempo, ajudar no processo 

de aprendizagem diante da convivência com as diferenças. 

No processo do ensinar, quando pensamos nas diversidades que se encontram na 

escola, o respeito e empatia devem ser levados em consideração, onde a escola deve 

dirigir sua atenção, para que todos possam atingir os objetivos, e serem integrados no 

processo de ensino aprendizagem, na dinâmica escolar, sem que haja exclusão. As 

diferenças existem, e devem não só ser respeitadas, mas que estas possam contribuir na 

escola, para aprendizagem. 

Na Educação Física o professor deve 

estar atento ao processo de inclusão, deve saber 

trabalhar com a diversidade para que, ao incluir 

um grupo, não acabe excluindo o outro. A aula 

deve ser pensada a ponto de atingir a todos com 

suas diferenças, levando ao alcance dos objetivos 

propostos pela disciplina.  

O termo preconceito é olhado como um 

ato pensado, elaborado e praticado não só pelos 

adultos, mas também no meio infantil, visto que nem mesmo as crianças estão excluídas 

das inúmeras formas de discriminação. Frente a esta realidade a Educação Física deve 

visar o trabalho com integração, cooperação e respeito às regras, com a finalidade de 

conscientizar a criança que somos diferentes, porém convivemos em um mesmo espaço, 

e que se precisa uns dos outros para que o jogo, a brincadeira e o brincar possam 

acontecer.  
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O ALUNO é o sujeito alvo da aprendizagem, e as exigências são múltiplas, as 

diversidades de valores, étnicas, culturais e socioeconômicas exigem do professor um alto 

nível de preparação e dedicação para poder alcançar seus objetivos diante das sua 

realidade.    

O aluno é um ser integral constituído de várias partes, sendo estas fundamentais 

para o processo de ensino e aprendizagem, de modo a envolver os aspectos emocional, 

físico, social e cognitivo, na qual estas partes interagem. Cada uma possui suas vantagens 

para que o processo de ensino e aprendizagem possa ocorrer de forma eficaz.  

Para o aluno, a Educação Física proporciona um momento de reconhecimento de 

seu corpo, por meio dos exercícios, brincadeiras, jogos entre outras atividades que 

promovem a socialização, contribuindo para a formação de um sujeito autêntico e 

criativo. Ainda assim é perceptível que os alunos enxergam a Educação Física como um 

esporte, desconhecendo sua amplitude, os outros saberes que esta área do conhecimento 

pode usar para a formação integral de cada aluno.  

Portanto, ao olhar para o aluno, estamos diante de desafios que exigem estratégias 

diversificadas a fim de alcançar a todos em suas particularidades. Diante desta questão o 

aluno não é apenas um mero espectador do ensino aprendizagem, mas sim, um sujeito 

ativo na construção de seu conhecimento.  

O PROFESSOR é um veiculador de valores para o aluno no processo de ensino 

e aprendizagem, pois é ele quem organiza todo o processo a ser seguido e o aplica baseado 

em teorias que sustentam sua ação. Este também é o mediador, e não aquele que transfere 

o conhecimento, mas o elo que conduz o aluno ao conhecimento, partindo da realidade 

em que vive.  

As CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS da Educação Física existem para tratar do 

conhecimento escolar, buscando encontrar o melhor caminho de explicar e aplicar sua 

prática.  

Nesta perspectiva da educação municipal, onde se encontra a Educação Física, a 

concepção sociointeracionista, que baseia sua prática na relação que o sujeito da 

aprendizagem tem uma vida social, está inserida dentro de um contexto cultural 

diversificado que atribui ao aluno uma aprendizagem significativa baseado em sua 

relação com o meio.  

Portanto, a concepção pedagógica e os métodos que se utilizam na construção do 

conhecimento na Educação Física devem estar interligados com o contexto cultural no 
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qual o aluno, o sujeito da aprendizagem está inserido, sendo que desta maneira, a prática 

e o processo se tornam eficientes e significativos para o aluno.    

A AVALIAÇÃO não é um processo simples que se deve fazer de qualquer forma, 

sem métodos e objetivos, uma vez que estes devem nortear o que avaliar, além de 

conduzirem o professor e o aluno na forma mais apropriada de executar este processo.  

Na Educação Física a avaliação tem o propósito de investigar o desenvolvimento 

integral do aluno, analisando mediante a prática, baseado em protocolos de avaliação 

motora, emocional, social entre outras, para que se possa analisar o real desenvolvimento 

de cada aluno, levando em consideração suas características individuais.  

A avaliação na Educação Física descreve por meio de conceitos, os aspectos 

avaliados de cada aluno, considerando as evoluções e habilidades percebidas pelo 

professor, percepções estas que podem ser observadas ao aplicar os devidos métodos 

avaliativos.  

Como uma disciplina basicamente prática, que atua com movimento corporal, é 

importante que o professor possa constantemente avaliar seus alunos, desenvolver um 

método que atenda a necessidade de seus alunos. Os resultados destas avaliações ajudam 

o professor a corrigir sua rota ao longo do seu trabalho na busca dos objetivos propostos, 

bem como mostrar ao aluno que este faz parte do processo, afim de que possa se adequar 

à prática, conciliada ao conhecimento.  

E mesmo sendo uma disciplina prática, a Educação Física não se limita na 

avaliação apenas da concepção motora, mas também em outras áreas de desenvolvimento 

do aluno, como na concepção social e emocional no conjunto do ser integral que se 

desenvolve. Isso denota a importância da atenção ao aluno como um todo e não em apenas 

um aspecto. 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a 

organização da vida coletiva e individual. 

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de 

aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do 

acervo cultural nesse campo. 
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3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os 

processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais. 

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética 

corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas 

consumistas e preconceituosas. 

5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e 

combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus 

participantes. 

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes 

práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento 

em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. 

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 

produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, 

ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo 

e o protagonismo. (BRASIL, 2017, p. 223). 
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ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

MATEMÁTICA e CIÊNCIAS 

 

A matemática, assim como a ciências estão presentes e são de 

suma importância ao nosso cotidiano. Precisamos compreender a 

matemática para poder interagir com o nosso meio, de forma a 

contribuir e transformar o meio em que vivemos. 

Dessa forma,  

[...] a matemática está presente na vida cotidiana de todo cidadão, por vezes de 

forma explícita e por vezes de forma sutil. No momento em que abrimos os 

olhos pela manhã e olhamos a hora no despertador, estamos lendo na 

linguagem matemática, exercitando nossa abstração e utilizando 

conhecimentos matemáticos que a humanidade levou séculos para construir. É 

quase impossível abrir uma página de jornal cuja compreensão não requeira 

um certo conhecimento matemático e um domínio mínimo da linguagem que 

lhe é própria: porcentagens, gráficos ou tabelas são necessários na descrição e 

na análise de vários assuntos. Na sociedade atual, a matemática é cada vez mais 

solicitada para descrever, modelar e resolver problemas nas diversas áreas da 

atividade humana. (BRASIL, 2004, p. 3). 

 

Neste sentido, o ensino de ciências da natureza tem como compromisso uma 

formação que prepare os sujeitos para interagir e atuar em ambientes diversos, 

considerando uma dimensão planetária, uma formação que possa promover a 

compreensão do conhecimento científico pertinente em diferentes tempos, espaço e 

sentidos, a alfabetização e o letramento científico, a compreensão de como a ciências se 

constituem historicamente e o ensino cientifico; compreender questões culturais, sociais, 

éticas, e ambientais, associados ao uso dos recursos naturais e a utilização dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Segundo a BNCC, não basta que os conhecimentos de ciência sejam apresentados 

aos alunos.  

É preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em 

processos de aprendizagens nos quais possam vivenciar momentos de 

investigação que lhes possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, 

aperfeiçoar sua capacidade de observação de raciocínio lógico de criação, 

desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas primeiras 

explicações sobre mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde, 

seu bem–estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e os 

procedimentos próprios das Ciências da natureza (BRASIL, 2018, p. 331). 
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 O direito de saber do indivíduo deve fazer parte da construção do conhecimento 

no todo, sem dissociação, sobretudo em relação a questões sociais, éticas, democráticas e 

sustentáveis, de modo a valorizar a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 

sociais sem preconceitos de qualquer natureza. A partir do momento que o sujeito está 

feliz e entende o meio do qual faz parte, ele interage de forma dinâmica e ativa.  

Modelos matemáticos estão em tudo e fazem parte do ambiente no qual todos 

estão inseridos. Assim sendo, a Matemática, como ciência, é uma forma de quantificar os 

elementos e os fenômenos da natureza e da sociedade.  

 

Integrada e articulada, a Matemática firma-se como ciência humana, como 

linguagem, espírito investigativo lógico e pesquisador, capaz de compreender 

e colaborar com a educação para o ambiente por meio da pesquisa e da 

resolução de problemas. Interagir de forma cooperativa e trabalhar 

coletivamente em sua prática com significados devem fazer parte da realidade 

socioambiental do indivíduo. (SANTA CATARINA, 2019, p. 37). 

 

Partindo destas considerações, a relação aluno – professor se constrói para além 

dos papeis escolares. Antes de ser aluno, lidamos com seres humanos que são constituídos 

por diferentes bagagens, estas que devem ser respeitadas e acolhidas.  

    O educador por sua vez, na forma de agir e de se portar /comunicar frente aos 

alunos e comunidade escolar tem grande influência na construção do conhecimento do 

aluno, pois serve como uma referência, como um espelho na construção dos valores e 

conhecimentos dos educandos.  

A reciprocidade aluno/professor deve ter como base o respeito, a confiança e a 

empatia. Se respeitarmos esses princípios conseguiremos lidar bem com a diversidade e 

as diferentes etnias, classes sócias e situações que envolvam bullying. 

Neste tipo de relação professor – aluno a prática avaliativa deve ser contínua, 

considerando aspectos qualitativos sobre os quantitativos, de forma a ser diagnóstica, a 

fim de fazer o aluno progredir quanto a aquisição do conhecimento. A avaliação não deve 

ser encarada como algo punitivo, mas uma forma de o aluno expressar o seu 

conhecimento, bem como seu esforço e seu empenho nas atividades propostas. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica; 

 

A avaliação deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser 

contínua, cumulativa e diagnóstica. A avaliação formativa, que ocorre durante 

todo o processo educacional, busca diagnosticar as potencialidades do aluno e 



 

 

DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE ITUPORANGA 
__________________________________________________________________________ 

 

78 Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental 

 

detectar problemas de aprendizagem e de ensino. A intervenção imediata no 

sentido de sanar dificuldades que alguns estudantes evidenciem é uma garantia 

para o seu progresso nos estudos. Quanto mais se atrasa essa intervenção, mais 

complexo se torna o problema de aprendizagem e, consequentemente, mais 

difícil se torna saná-lo. (BRASIL, 2013, p.125). 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 

conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.  

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 

científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, 

socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao 

mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que 

se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar 

respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

Ciências da Natureza.  

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de 

suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 

incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.  

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e 

negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental 

e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos 

e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.  

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para 

se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 

problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.  

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na 

diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.  
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8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 

tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da 

saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 

viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 

descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender 

e atuar no mundo. 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras 

áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e 

aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na 

busca de soluções. 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar 

informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo 

argumentos convincentes. 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 

conhecimento, validando estratégias e resultados. 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas 

respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, 

tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para 

descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 
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7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência 

social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 

valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos 

de qualquer natureza. 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 

planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na 

busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na 

discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e 

aprendendo com eles. 
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ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o 

respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional 

com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de 

significado no tempo e no espaço. Ou seja, para intervir em situações do cotidiano e se 

posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na 

sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a 

transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas 

da vida social. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas. Ou seja, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços 

variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços 

variados. 

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para 

negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a 

consciência socioambiental. Além disso, exercitando a responsabilidade e o 

protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais 

e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio 
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espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, 

sucessão, ritmo e conexão. 

HISTÓRIA 

 

A história é a arte de aprender que o que é nem sempre foi, que o que não existe 

pôde alguma vez existir, que o novo não é forçosamente e que, ao contrário, o 

que consideramos por vezes eterno é muito recente. Esta noção permite 

situarmo-nos no tempo, relativizar o acontecimento, descobrir as linhas de 

continuidade e identificar rupturas (OLIVEIRA, 2010. p. 18). 

 

A história é um processo de contração constante, onde não existem verdades 

definitivas, sendo assim há necessidade de a história ser reescrita constantemente. 

O estudo da história local contribui de forma significativa para maior interação 

com o conteúdo a ser estudado, pois partindo daquilo que está mais próximo, facilita a 

capacidade de entendimento do aluno. Dentro deste contexto, cada professor encontra 

seus próprios caminhos para alcançar seus objetivos, suas propostas. 

A história tem se apresentado de diferentes formas, em diferentes épocas e locais. 

A forma como se aprende e se ensina a história hoje, é muito diferente daquela estudada 

por gerações anteriores nos tempos de escola, e por todos os alunos antes e depois do 

momento (epidemiológico) que afeta o mundo (2020). 

A história é tempo e espaço, e compreender o tempo como fator primordial não é 

tarefa fácil, portanto, aproximar o tempo passado do tempo presente, utilizando os 

diferentes meios, as diferentes fontes históricas, tornará o estudo mais interessante. 

Nesse sentido, os educadores, têm a missão de contribuir para que o aluno se 

constitua um bom cidadão, sendo crítico na busca de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Para tanto, é necessário despertar o interesse do aluno, fazendo com que 

compreenda a sua importância dentro deste processo de construção de sociedade, fazendo 

desse processo uma busca coletiva de melhor compreender o pluralismo de culturas que 

geram conflitos, de como entender a sociedade e ir em busca de soluções para as 

adversidades.  

A história possibilita, oferece instrumentos para entender as dificuldades da 

condição humana. 

Torna-se cada vez mais urgente valorizar outros universos que não seja só o 

individual, o “meu”, tendo uma visão crítica da comunidade em que se vive, trabalha e 
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todos os riscos que se corre, e toda base de compreensão está no diálogo, no estudo e na 

comparação. É essencial comparar as formas de organização política, cultural, social e 

econômica. 

A Unidade Curricular de História contempla:  

  história local; 

 formação de cidadãos críticos e conscientes; 

 avaliação do conhecimento produzido pelo aluno, cada informação trazida 

por ele conta muito; 

 as diferentes realidades de escolas, comunidades e bairros; 

  ausência crítica do envolvimento familiar. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais 

ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no 

mundo contemporâneo.  

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e 

processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização 

cronológica.  

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 

documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes 

linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a 

cooperação e o respeito.  

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 

com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no 

espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com 

as diferentes populações.  



 

 

DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE ITUPORANGA 
__________________________________________________________________________ 

 

84 Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental 

 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica.  

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo 

crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos 

ou estratos sociais. 

GEOGRAFIA 

Geografia é um componente curricular muito importante 

para a formação do sujeito, uma vez que este possui 

conhecimentos pré-adquiridos no seu convívio familiar e na sua 

comunidade. A escola amplia este conhecimento por meio da 

mediação/interação do educando com realidade vivida no seu 

cotidiano, por isso é importante considerar o conhecimento 

trazido pelo aluno, adicionando novos saberes, tanto para os alunos como também aos 

mediadores. 

O aluno precisa saber seu lugar no mundo e a Geografia trará a relação do lugar 

onde o aluno vive e lhe mostrará como ele se relaciona com outros lugares, levando-o a 

perceber que é um agente que participa e transforma o espaço por meio de sua relação 

com a natureza, com a sociedade, e que ele é responsável pelo uso dos recursos que a 

natureza lhe oferece e das suas relações sociais. 

 Nesse sentido a BNCC contempla o estudo da geografia: 

Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se 

vive, na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas 

construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. 

Ao mesmo tempo, a educação  geográfica contribui para a formação do 

conceito de identidade, expresso de diferentes formas: na compreensão 

perceptiva da paisagem, que ganha significado à medida que, ao observá-la, 

nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os 

lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social; na 

identidade cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, 

distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. (BRASIL, 

2018, p.359). 

 

A metodologia do estudo da geografia permite que o professor atue como 

mediador e facilitador de todo o processo de ensino-aprendizagem, podendo este utilizar 

de recursos disponíveis no lugar onde vive, trazendo para o ambiente escolar, vivências 

dos alunos e de membros da comunidade. A metodologia a ser aplicada pelo professor 
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varia de acordo com realidade escolar, o professor usará dos recursos disponíveis, tendo 

em vista que o Sistema de Ensino disponibilize recursos e meios, como livros didáticos, 

recursos tecnológicos e pedagógicos diversos. 

O processo avaliativo é contínuo, considera a bagagem adquirida e percebida 

pelo aluno no contexto escolar e social. No processo de avaliação serão considerados os 

conteúdos trabalhados em sala de aula, visando mensurar a aprendizagem que o aluno 

teve e partindo destes resultados o professor poderá verificar como se deu a aprendizagem 

e articular meios para que a aprendizagem ocorra de forma integral, participativa e para 

que ela atinja a todos os envolvidos. Conforme determinas as normativas, será oferecida, 

sempre que necessário, a recuperação paralela de conteúdos e notas para que o 

conhecimento chegue a todos.  

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e 

exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.  

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, 

reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como 

os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.  

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio 

geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os 

princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e 

ordem.  

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e 

iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de 

problemas que envolvam informações geográficas.  

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 

compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e 

informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para 

questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.  
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6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias 

e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à 

biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.  

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base 

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 
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ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO 

 Katia Regina KoerichaFronza 

Naiara GraciaTibola 
 

ENSINO RELIGIOSO 

 

O Ensino Religioso passa a se constituir como uma área do conhecimento na 

BNCC, possuindo objetivos, habilidades e competências que devem ser consolidada no 

processo formativos dos estudantes.  

 O Ensino Religioso é pautado na paz, fundamentando-se nos Direitos Humanos, 

diálogo, alteridade e no reconhecimento das diferentes identidades. Este para seu ensino 

deve atender os seguintes objetivos; 

a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, 

a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos; 

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, 

no constante propósito de promoção dos direitos humanos; 

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre 

perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de 

concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal; 

d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a 

partir de valores, princípios éticos e da cidadania. 

Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de 

pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso 

implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições 

religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida. 

Durante o ensino deve ser adotar a pesquisa e o diálogo como princípios 

mediadores e articuladores dos processos de observação, identificação, análise, 

apropriação e ressignificação de saberes, visando o desenvolvimento de competências 

específicas.  

É um espaço de diferenças que precisam ser respeitadas, tendo uma convivência 

democrática e cidadã como um princípio básico à vida em sociedade. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ENSINO RELIGIOSO PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e 

filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.  

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 

experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.  

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão 

de valor da vida. 

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e 

viver. 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da 

economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. 

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, 

discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos 

no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. 
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O FIM É APENAS O COMEÇO... 

 

A elaboração de uma Diretriz Curricular nunca chega ao fim. Esta é lapidada 

gradualmente, por muitas mãos que vivenciam o processo educativo local. A partir desta 

movimentação coletiva, emerge um documento que reflete as vivências dos atores 

educacionais do município de Ituporanga.  

O trabalho realizado se manifesta a partir de uma necessidade expressa através da 

Secretaria Municipal de Educação, frente à demanda nacional e estadual, no que se refere 

aos documentos da Base Nacional Comum Curricular, com aprovação da versão final em 

2018 e o Currículo Base do Território Catarinense aprovado em 2019.  

Estes documentos norteiam a elaboração das Diretrizes Curriculares de cada 

município, de modo que se fez necessário refletir qual a educação escolar que o município 

de Ituporanga quer proporcionar para seus estudantes. Foi preciso mobilizar aqueles que 

cotidianamente vivenciam a educação, os professores, gestores educacionais, gestores 

técnicos administrativos, para que que juntos pudéssemos refletir a respeito da educação 

ituporanguense e coletivamente conceber as Diretrizes Curriculares do município de 

Ituporanga.  

Reitera-se que este documento respeita a percepção dos professores que 

vivenciam a escola diariamente, refletindo em uma diretriz que respeita o Percurso 

Formativo dos estudantes e seja de fato condizente com a realidade educacional do 

município.  

O trabalho precisa ser retomado, este documento não chega ao seu final, é preciso 

revistá-lo para dar continuidade a elaboração do currículo escolar do munícipio. Através 

do diálogo e coletividade se faz uma educação melhor, que cresça a cada dia junto de 

alunos(as), professores(as) e comunidade, e que cada vez mais pessoas tenham orgulho 

de fazer parte desta comunidade escolar.  

 

A Educação é como a terra. Não adianta apressar o tempo, é preciso 

trabalhar todos os dias, é preciso muitas vezes recomeçar tudo de novo e não 

abandonar jamais. (TIBOLA, 2015, p 73). 
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As Diretrizes Curriculares do Município de Ituporanga tem por referencial 

normativo a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018 última versão) e o 

Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense 

(2019).  

O documento tem por objetivo servir de documento norteador para organização 

dos processos de ensino aprendizagem, que contribuam para a formação global de 

sujeitos embasados em princípios éticos, estéticos e políticos. 

A partir deste objetivo e das Diretrizes do município, materializado neste 

documento, é salutar que se inicie o processo de estudos, definição e elaboração do 

currículo educacional. 

Durante o processo de estudos, definição e elaboração do currículo, acompanhado 

do planejamento da Rede Municipal de Educação, a SME e o CME entenderam ser salutar 

incluir, conforme anexo 2, junto a estas Diretrizes, os conteúdos e habilidades que 

pertencem ao Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território 

Catarinense (2019)4. 

O Conselho Estadual de Educação (CEE) através da Resolução CEE/SC nº070, 

de 17 de junho de 2019, "Institui e orienta a implantação do Currículo Base da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense e normatiza a adequação à 

Base Nacional Comum Curricular dos currículos e propostas pedagógicas da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental no âmbito do Sistema Estadual de Educação de Santa 

Catarina”.  

Isso mostra que cada município tem autonomia para elaboração de sua proposta 

curricular nas respectivas redes, respeitando questões como: percurso formativo, 

educação integral, autonomia, realidade local, entre outras. 

Nesse sentido, a orientação dada à SME foi que, ao desencadearem o 

Planejamento para o ano de 2021, sejam contemplados momentos de formação, discussão 

e definição dos conteúdos que organizarão o currículo do município, com referencial, 

como define o CEE, da Base Nacional Comum Curricular e Currículo Base da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, com proposições já sugeridas 

no anexo 1. 

                                                           
4 Esta solicitação foi atendida, conforme Anexo 1, entretanto, a Assessoria Pedagógica que acompanhou 

este processo, orientou que esta iniciativa não poderá tirar nem eximir os professores e equipe pedagógica, 

da obrigatoriedade e autonomia da definição dos conteúdos, habilidades e competências da proposta 

curricular do município. 
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PROPOSIÇÕES PARA ATIVIDADES SUBSEQUENTES AS 

DIRETRIZES CURRICULARES. 

 

As Diretrizes Curriculares do Município de Ituporanga foram elaboradas 

coletivamente a partir de uma mobilização entre Secretaria Municipal de Educação, 

Gestores Escolares, Professores e Assessoria para mediação das atividades.  

O documento entregue é a primeira etapa de um caminho que precisar ser trilhado 

constantemente, em especial ao se tratar de educação. A diretriz até aqui elaborada, reflete 

os desejos e anseios por uma educação pautada a partir da realidade local, vivenciada por 

estes atores que descrevem o documento, com embasamento teórico consubstanciado na 

perspectiva sociointeracionista, a partir de documentos legais e norteadores da educação 

(BNCC e Currículo Base de SC).  

E como o fim é a penas o início, se faz necessário uma nova mobilização para 

continuidade na elaboração, do que se refere, aos conteúdos e habilidades a serem 

trabalhadas no contexto escolar, ou seja a estruturação do Currículo Escolar da Rede 

Municipal de Ituporanga, a partir das Diretrizes aqui apresentadas.  

Para que este momento possa acontecer, seguem algumas sugestões/orientações 

para este trabalho; 

1- Estudo dos documentos (BNCC, Currículo Base de SC e Diretriz 

Curricular do Município de Ituporanga), nas escolas e pelos professores, para 

que se tenha momentos de reflexão, discussão e trocas, pensando a realidade 

local; 

2- Escolha de professores representantes por áreas (e de cada escola) que 

serão multiplicadores, das orientações para elaboração do currículo; 

3- Encontro dos multiplicadores com os gestores (SME) para apresentação 

das demandas identificadas nas escolas;  

4- Compilação e socialização junto ao coletivo de profissionais da Rede, das 

demandas identificadas; 

5- Identificação, a partir dos documentos norteadores, dos PPPs e da 

realidade local, dos conteúdos a comporem o currículo da Rede; 

6- Compilação de todos os conteúdos com a socialização, a fim de que os 

professores possam organizar os planejamentos de ensino e de aula; 
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7- Socialização dos conteúdos identificados para que não haja sombreamento 

nem lacunas de conteúdos, nas áreas de conhecimentos. 

8- Aprovação, pelo CME do Currículo Base da Rede Municipal de Educação 

de Ituporanga. 
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