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INTRODUÇÃO 
 
 
A Constituição Federal/88, em seu Art. 210 assegura a formação básica 

comum. Outros marcos legais também ratificam esta necessidade, como a LDB 

- Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Art. 26; o Plano Nacional 

de Educação 13.005/25 de junho de 2014, mais especificamente nas metas Meta 

2 – estratégia 2.1 e Meta 3 – estratégia 3.1; assim como Plano Estadual de 

Educação e os Planos Municipais de Educação. 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (Resolução 

CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017) e o Referencial Curricular Gaúcho 

(Resolução 345/2018) o currículo vêm ganhando visibilidade 

“O destaque deste documento está no reconhecimento da educação 

escolarizada no sentido de Território, sendo este compreendido, não apenas 

como espaço, mas como marcas e subjetividades significativas para a formação 

integral dos sujeitos em condição de pertencimento. Dessa forma, os sujeitos em 

formação terão as mesmas oportunidades de aprendizagem, independente dos 

sistemas educacionais, das redes de ensino ou escolas privadas que pertencem, 

considerando ainda as características locais.”(RCG, p.17) 

Alinhado com a BNCC e o RCG o Documento Orientador do Território 

Municipal de São José do Ouro apresenta  as dez macro competências a serem 

desenvolvidas ao longo da educação básica, está estruturado em quatro 

cadernos, sendo eles: Educação Infantil;   Área do Conhecimento de Linguagens;  

Área de Matemática e Área de Ciências da Natureza; Área de Ciências Humanas 

e Área de Ensino Religioso, contendo os fundamentos pedagógicos, a 

caracterização de suas áreas e componentes curriculares, bem como o quadro 

organizacional do currículo construído, contendo unidades temáticas, objeto do 

conhecimento, competências e habilidades da BNCC, do RCG e as habilidades 

acrescidas das contribuições dos profissionais da educação do município de São 

José do Ouro.   



Este documento foi construído com a participação dos profissionais da 

educação do território municipal de São José do Ouro com assessoramento 

pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. No ano de 2017 iniciamos os 

estudos da Base Nacional Comum Curricular- BNCC, com o objetivo de 

conhecer e compreender sua estrutura e organização. Iniciamos os estudos 

proporcionando vários dias de formação onde foram elencados os conteúdos de 

cada etapa e cada componente curricular. Posteriormente, no ano de 2018, 

foram realizados vários momentos de formação e muita aprendizagem, 

estudando a BNCC e incorporando ao estudo o Referencial Curricular Gaúcho- 

RCG, sendo revisado e colocado habilidades e competências contemplando 

algumas especificidades do nosso município.  

       Assim, o presente documento servirá como norteador de todas as práticas 

educativas para o território do município de São José do Ouro, sendo que este 

contém todas as habilidades e competências a serem desenvolvidas nos 

educandos, desde a Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Também servirá como base para que as escolas do território municipal realizem 

a reestruturação dos documentos escolares: Projeto Político Pedagógico-PPP, 

Planos de Estudos e Regimento Escolar. 

 

 

 

1- HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ DO OURO 
 
 O município de São José do Ouro, está localizado na região Nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, na zona dos Campos de Cima da Serra. Limita-se 

ao Norte com os municípios de Barracão e Machadinho, ao Sul com os 

municípios de Tupanci do Sul e Santo Expedito do Sul, a Leste com os 

municípios de Barracão e Lagoa Vermelha e a Oeste com o município de 

Cacique Doble. 

  Localizado numa região de clima subtropical, a uma altitude média de 

721 metros, possui temperatura média anual de 18 graus com a ocorrência de 

fortes geadas nos meses de inverno. Tem uma área de 336,46 km² e uma 

população estimada para 2018 de 6.945 habitantes. 



  É formado de uma área de campos nativos usados para a pecuária, 

destacando-se nos últimos anos o investimento na bacia leiteira. Com o advento 

da mecanização agrícola, vasta área tem sido usada para o cultivo da soja, 

milho, trigo e aveia. 

  Na produção de frutas o município destaca-se no cultivo da uva e kiwi, 

também possuímos uma das maiores áreas de Araucária Angustifólia (pinheiro 

brasileiro).  

 A colonização de São José do Ouro deu-se a partir do ano de 1905 por 

imigrantes italianos, oriundos das colônias da região de Caxias do Sul. Sua 

primeira denominação foi linha Cachoeirinha, passando posteriormente a 

chamar-se Linha São José, São José do Cacique, Valzomiro Dutra e em 

20.04.1960 conforme a Lei 166, da prefeitura de Lagoa Vermelha passa a 

denominar-se Marmeleiro.  

 A partir da Res. n˚ 203 muda sua designação para São José do Ouro, 

denominação essa devida à existência da lagoa do ouro nas proximidades da 

vila. Até o ano de 1860 as terras do atual município pertenciam ao estado. Era 

mata virgem e completamente desabitada. A partir da chegada dos primeiros 

colonizadores iniciou-se a prática da agricultura.  

 Com o passar do tempo o comércio e a indústria começaram a se 

desenvolver. A primeira indústria foi um moinho tocado a água. Mais tarde devido 

à grande quantidade de araucária instalaram-se na região muitas madeireiras 

(serrarias). 

 Nas primeiras décadas da colonização, mesmo aqueles que exercessem 

outra profissão como ferreiro, carpinteiro, alfaiate e outras, dedicavam parte do 

seu tempo nas   atividades agropastoris. 

Em 1960, a partir da instalação do município, teve início o ensino 

municipal através do ensino primário – SEDEP, regulamentando assim as 

atividades educacionais que haviam iniciado com os primeiros colonizadores 

funcionando precariamente em casa de particulares. 

Hoje, São José do Ouro conta com quatro escolas de Ensino Fundamental 

e duas Escolas de Educação Infantil na Rede Municipal, uma Escola de Ensino 

Fundamental e uma de Ensino Médio na Rede Estadual. 

 

 



 

 

 

1.1- Localização  Física 
 
 

 

 
Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br 

 
1.2- Caracterização do Território 
 
Área 
336,46 km² 
IDHM 2010 
0,755 
Faixa do IDHM 
Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) 
População (Censo 2010) 
6.904 hab. 
População Estimada 2018 



6.945 habitantes 
Densidade demográfica 
20,62 hab./km² 
Ano de instalação 
1959 
Microrregião 
Sananduva 
Mesorregião 
Noroeste Rio-Grandense 

 

1.3- Índice de Desenvolvimento Humano  
 

O índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)- São José do Ouro é 0,755 

em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é a longevidade, com índice de 0,846, seguida de Renda, com índice 

de 0,759, e de Educação, com índice de 0,669. 

 

 
População Total, por Gênero, Rural/Urbana- São José do Ouro-RS 

População População 
(1991) 

% do 
total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
total 
(2010) 

População 
total 

7.693 100,00 7.051 100,00 6.904 100,00 

Homens 3.899 50,68 3.481 49,37 3.382 48,99 

Mulheres 3.794 49,32 3.570 50,63 3.522 51,01 

Urbana 3.529 45,87 4.313 61,17 4.423 64,06 

Rural 4.164 54,13 2.738 38,83 2.481 35,94 
 
Fonte: PNDU, Ipea e FJP 
 
 
 

2- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO MUNICÍPIO 

CONCEPÇÕES EDUCACIONAIS 

 

Neste capítulo apresentam-se algumas concepções educacionais 

relacionadas ao contexto educacional, tais como: educação, escola, 

aprendizagem, sujeitos do processo educativo, currículo, competências gerais da 

BNCC, interdisciplinariedade, educação integral, avaliação e formação 

continuada. 



 

2.1- Concepção de Educação 

 

A Concepção de educação do município está embasada na LDBEN e 

entende que a educação no artigo 1º “...abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. Em seu artigo 2° assegura como “... dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Pensar sobre educação é pensar sobre o ser humano, sobre a sociedade 

e suas relações. O homem é um ser complexo que se diferencia por sua 

capacidade de transformar a natureza, através do trabalho, de seu pensar e tem 

a necessidade de evoluir.  A educação faz o ser humano adquirir mais 

conhecimento que o torna propagador de culturas, ideias novas e libertas. Este 

aprendizado é um desafio constante, parte da consciência da inclusão, da 

necessidade de vir a ser mais, de relacionar-se, interagir e dialogar com os seus, 

de constituir-se como pessoa, como ser subjetivo, social, ético, histórico, político 

e cultural. Para compreender o sentido do ato educativo é necessário 

compreender o ser humano em sua totalidade constituinte, que aprende através 

das relações mediatizadas, do diálogo reflexivo no qual há interação entre os 

participantes, que se estabelecem a comunicação. 

A educação é um processo contínuo que orienta e conduz o indivíduo a 

novas descobertas a fim de tomar suas próprias decisões, dentro de suas 

capacidades e como meio fundamental de transformação do mundo. 

"Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser 
isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. 
Somos programados, mas, para aprender. A nossa 
inteligência se inventa e se promove no exercício social de 
nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que, 
em nós, seja um a priori da nossa história individual e 
social." (Paulo Freire, p.104) 

 



 

 

 

2.2- Concepção de Escola 

 A escola contemporânea tem passado por expressivas transformações de 

caráter social, político e econômico. Essas transformações surgem dos 

pressupostos que sustentam os modos de vida. Sabemos que os modos de vida 

também são vivenciados pela escola. São variantes de diversas matizes, que se 

multiplicam a cada dia a esses acontecimentos e não podem ser desprezados. As 

ações educativas vinculadas às práticas sociais compõem o rol de compromissos 

da educação formal. 

Por isso o cotidiano escolar exerce um papel expressivo na formação 

cognitiva, afetiva, social, política e cultural dos alunos que passam parte de suas 

vidas nesse ambiente pedagógico e educativo. 

  A escola é um espaço democrático de deliberações que favorece o 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo dos educandos, de forma a 

contemplar os diferentes saberes socialmente referenciados, superando 

preconceitos e rompendo com práticas discriminatórias, responsabilizando-se 

também pela disseminação dos saberes formais, no desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos educandos. Oportuniza trocas 

culturais significativas de socialização, valores éticos e morais, através de 

relações mediatizadas pela inversão dos papéis entre educandos e educadores 

na construção coletiva do conhecimento, do compartilhamento de ideias, no 

gerenciamento de informações que atendam às necessidades individuais e 

coletivas dos educandos, possibilitando a formação integral do educando. 

Concebe-se o homem em sua totalidade, como ser múltiplo, sujeito do processo 

educativo. Neste sentido, a educação escolar guarda profunda ligação com os 

quatro pilares da educação, presentes no Relatório Jacques Delors: aprender a 

conhecer, a fazer, a conviver e a ser, consolidando assim a função da escola em 

uma perspectiva inovadora onde o fazer e a prática estejam voltados para a 

transformação por meio das relações estabelecidas no processo de humanização 

de sujeitos históricos. 



 É nesse ambiente que a criança e o jovem interagem com grupos de sua 

idade, criam vínculos e laços de convivência, além de desenvolverem habilidades 

e competências para continuar seu processo de aprendizagem. 

 

 

2.3- Concepção de Aprendizagem 

 Ato de internalizar o conhecimento adquiridos através da ação docente, 

estudos, experiências e observações, de modo que consiga colocar em prática 

de maneira natural. 

Processo no qual ocorre uma mudança de comportamento a partir de uma 

troca de ideias, resultado de uma reação emocional, ambiental, de fatores 

neurológicos, a vivência do educando e seu ritmo de aprendizagem. 

É um processo contínuo de construção e reconstrução do conhecimento. 

Os princípios da aprendizagem passam por várias etapas, que vai do 

processo gradual ao processo interativo: 

1º princípio: “universalidade” - a aprendizagem é co-extensiva à própria 

vida, ocorre durante todo o desenvolvimento do indivíduo. Na vida humana a 

aprendizagem se inicia antes do nascimento e se prolonga até a morte.    .      

         2º princípio: A aprendizagem é um processo constante e contínuo. 

         3º princípio: “gradatividade” - A aprendizagem é gradual, isto é, aprende-

se pouco a pouco.                                                                                                                                 

4º princípio: “processo pessoal/individual” - cada indivíduo tem seu ritmo 

próprio de aprendizagem (ritmo biológico) que, aliado ao seu esquema próprio 

de ação, irá constituir sua individualidade. Por isso, tem fundo genético e também 

ambiental, dependendo de vários fatores: dos esquemas de ação inatos do 

indivíduo; do estágio de maturação de seu sistema nervoso; de seu tipo 

psicológico constitucional (introvertido ou extrovertido); de seu grau de 

envolvimento; além das questões ambientais. 

5º princípio: “processo cumulativo” - as novas aprendizagens do indivíduo 

dependem de suas experiências anteriores. As primeiras aprendizagens servem 

de pré-requisitos para as subsequentes. Cada nova aprendizagem vai se juntar 



ao repertório de conhecimentos e de experiências que o indivíduo já possui indo 

construir sua bagagem cultural. 

6º princípio: “processo integrativo e dinâmico” - esse processo de 

acumulação de conhecimentos não é estático. A cada nova aprendizagem o 

indivíduo reorganiza suas ideias, estabelece relações entre as aprendizagens, 

faz juízos de valor.   

 

2.4- Concepção dos Sujeitos do Processo Educativo 

 

A escola é um espaço de formação do cidadão, além disso é no ambiente 

escolar que o ser humano pode desenvolver estruturas de pensamentos que o 

tornam sujeito de sua história. 

Enquanto educadores, pretendemos fazer com que nossos educandos se 

tornem pessoas de bem, participativos, pensantes, responsáveis, 

comprometidos, altruístas, interessados, investigativos, criativos, cidadãos 

íntegros, de respeito, que suas ações se voltem para o bem comum, que tenham 

capacidade de construir uma sociedade com base na justiça, na democracia e 

ética. Que desenvolvam saberes, atitudes, valores e habilidades. Sujeitos com 

capacidade de lidar com pensamento crítico, trabalho de equipe, que tenham 

consciência ambiental, que respeitem a diversidade e os Direitos Humanos, que 

saibam colocar-se no lugar do outro, que saibam usufruir das tecnologias de 

modo a ampliar seus conhecimentos. 

Buscamos na formação de nossos educandos, que pensem e reflitam 

sobre a realidade, não apenas reproduzindo informações. Formar sujeitos 

autônomos, sendo um colaborador na construção de uma sociedade, onde a 

honestidade e o caráter sejam pilares de sustentação. Que cada educando 

compreenda seu processo de aprendizagem e busque cada vez mais o 

desenvolvimento de suas competências possibilitando uma atuação no mundo 

de forma mais crítica e reflexiva. 

Outra visão que deve ser fortalecida é que as escolas não estão 

dissociadas de suas comunidades escolares, pois a educação acontece em 

diferentes âmbitos, com e através de diversas pessoas e instituições. Os 



trabalhadores da educação, os educandos, a comunidade local e a família fazem 

parte da comunidade escolar e são os sujeitos no processo educativo. Nesse 

sentido, todos devem sentir-se pertencentes ao meio educacional, igualmente 

comprometidos, competentes e valorizados em suas subjetividades. O trabalho 

conjunto, o estabelecimento de vínculos entre esses segmentos é primordial para 

uma educação liberadora e de qualidade. 

 

2.5 Currículo 

 É um meio pelo qual a escola organiza, propõe caminhos e a orientação 

para a prática, ou seja, sobre o que, quando e como ensinar. Poderíamos afirmar 

que o currículo é lugar, espaço, território. Dessa forma, o currículo deve ser 

construído a partir do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola que 

viabilizará a sua operacionalização, orientando as atividades educativas, as 

formas como executá-las, além de definir suas finalidades. 

 Relaciona princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento 

e ação que são desenvolvidas, principalmente, na ação docente. Não é estático, 

mas a ser construído, envolve a organização do ambiente escolar, dos 

componentes curriculares, dos objetivos, das habilidades e das competências, e 

todas as relações envolvidas no ensino-aprendizagem. Também compreende a 

relação professor/aluno e demais relações escolares com a família e a 

comunidade. É um documento que rege a vida escolar. 

Nesta configuração, acreditamos que o educador tem um importante 

papel na dinamização do processo ensino aprendizagem e confirmamos nosso 

compromisso de participar crítica e criativamente na elaboração de currículos 

mais atraentes, que assegurem metodologias ativas de forma democrática. 

 

2.6 Competências Gerais da BNCC 

Na BNCC são apresentadas as 10 competências gerais a serem 

desenvolvidas ao longo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, sendo 

as mesmas ratificadas no RCG.  



A BNCC define quais são as aprendizagens essenciais que todos os 

educandos têm direito de adquirir ao longo da educação básica. Essas 

aprendizagens estão expressas nas competências gerais. Elas definem o 

cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para 

todos. 

 Mas o que é competência? Segundo a BNCC é a mobilização de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do 

trabalho. 

As competências estão presentes em todas as áreas do conhecimento e 

vão ser construídas por habilidades. Não existe hierarquia entre as 

competências, elas se desdobram nos cinco campos de expectativas e 

experiências da educação infantil, já no ensino fundamental se estendem para 

as competências específicas de cada área do conhecimento.  

 

 



 

 



2.7 Interdisciplinaridade 

É o adjetivo que qualifica o que é comum a um ou mais componentes 

curriculares que relacionam seus conteúdos a partir de um eixo comum para 

facilitar e aprofundar o conhecimento, bem como levar a dinâmica ao ensino. A 

relação entre conteúdos disciplinares é a base para um grande projeto escolar. 

É uma prática que não dilui os componentes curriculares no contexto escolar, 

mas que amplia o trabalho disciplinar na medida em que promove a aproximação 

e a articulação das atividades docentes numa ação coordenada e orientada para 

objetivos bem definidos.  

Voltada para a formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a 

capacidade de dialogar com as diversas áreas do conhecimento fazendo 

entender como um todo e não como partes e fragmentações. Diante deste 

panorama, para territorialidade municipal pretende-se um trabalho pedagógico 

que prime pelas metodologias ativas nos diferentes e diversos contextos 

escolares.  

 

2.8 Educação Integral 

A BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho afirmam o comprometimento 

com a educação integral dos sujeitos. Desta forma, o Documento Orientador do 

Território Municipal de São José do Ouro ratifica que esta perspectiva se constitui 

como um dos princípios norteadores para educação do nosso território. 

A premissa sustentadora da BNCC é uma educação integral que vise o 

pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua 

qualificação para o trabalho. 

Assim, entendemos que deve ter como objetivo o desenvolvimento de 

nossas crianças e jovens como um todo, um ser completo e inserido na 

sociedade. A Educação Integral é uma concepção que compreende que a 

educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas 

dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como 

projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, 

gestores e comunidades locais. 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/


 

 

2. 9 Avaliação 

Processo de verificação das dificuldades do educando e do trabalho do 

professor no sentido de analisar o andamento do processo de ensino-

aprendizagem, é continua e cumulativa, respeita a individualidade de cada um. 

Nesse sentido verifica três estágios da aprendizagem: 

 Avaliação diagnóstica: uma preparação inicial para aprendizagem. 

 Avaliação formativa: verifica a existência de dificuldade por parte do 

educando durante a aprendizagem. 

 Avaliação certificativa: verifica se os educandos atingiram os objetivos 

fixados previamente. 

A avaliação da aprendizagem escolar deve seguir os seguintes princípios: 

- Traçar e seguir objetivos claros do que vai ser avaliado. 

- Desenvolver diferentes formas e métodos de avaliação. 

- Respeitar o ritmo de aprendizagem do educando. 

- Igualdade de oportunidades. 

- Coerência com habilidades a serem desenvolvidas. 

 

2.10 Formação Continuada 

         É o exercício de uma prática pedagógica de qualidade diretamente 

relacionado à formação de profissionais alicerçados em uma fundamentação 

teórica consistente associada a contínua articulação entre a teoria e a prática. 

Por meio da formação continuada os professores e os gestores da instituição 

tornam-se mais capacitados para ponderar sobre os aspectos pedagógicos e, 

para além deles propor estratégias com a finalidade de sanar as dificuldades e 

instalar mudanças significativas em toda a comunidade escolar. Um dos 

objetivos da formação continuada é provocar, no docente, um desenvolvimento 



de habilidades para melhorar o processo de ensino-aprendizagem que ocorre 

dentro da instituição de ensino a cada dia. 

      Com a formação continuada, o professor tem acesso ao que há de mais novo 

na área de atuação e em didática e metodologias de ensino, entre elas o 

destaque as metodologias ativas. Assim, ele pode relacionar o novo 

conhecimento adquirido com as bases científicas da sua graduação inicial, 

agregando mais suporte e conteúdo para oferecer para seus educandos. 

 

3- MODALIDADES DE ENSINO 

   3.1- Educação Especial 

         A educação especial é uma educação organizada para atender 

especifica e exclusivamente educandos com determinadas necessidades 

especiais. A escola direcionada para a educação especial conta com materiais, 

equipamentos e professores especializados. O sistema regular de ensino precisa 

ser adaptado e pedagogicamente transformado para atender de forma inclusiva. 

Ela se desenvolve em torno da igualdade de oportunidades, atendendo 

às diferenças individuais de cada criança através de uma adaptação do sistema 

educativo. Dessa forma, todos os educandos podem ter acesso a uma educação 

capaz de responder às suas necessidades.  

O termo "educação especial" denomina tanto uma área 

de conhecimento quanto um campo de atuação profissional. De um modo geral, 

a educação especial lida com aqueles fenômenos de ensino e aprendizagem 

que não têm sido ocupação do sistema de educação regular, porém têm entrado 

na pauta nas últimas duas décadas, devido ao movimento de educação inclusiva. 

O Brasil, inclui-se em educação especial desde o ensino de pessoas com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, passando pelo ensino de jovens e adultos, alunos do 

campo, quilombolas e indígenas, até mesmo o ensino de competências 

profissionais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profiss%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_inclusiva


Assim, os objetivos da educação especial são os mesmos da educação em geral. 

O que difere, entretanto, é o atendimento, que passa a ser de acordo com as 

diferenças individuais do aluno.  

      O atendimento educacional especializado (AEE) é uma modalidade de 

ensino amparada juridicamente por um conjunto de legislações no Brasil que 

asseguram a inclusão de alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, oferecendo recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que atendam às demandas de suas 

necessidades específicas. O atendimento às necessidades educacionais 

especiais, além de exigir uma sólida formação inicial e contínua de professores 

e profissionais, também requer que o professor do AEE busque articulação com 

as demais áreas de políticas setoriais para fortalecer uma rede intersetorial de 

apoio ao desenvolvimento integral do aluno.  

Um professor de uma sala de aula comum que possui um aluno com 

necessidades educacionais especiais tem o direito por lei a um Atendimento 

Educacional Especializado, pois o AEE precisa prover condições de acesso, 

participação e aprendizagem desse aluno no ensino regular (BRASIL, 2011). 

O especialista do AEE faz a ponte entre o aluno e o professor da sala de 

aula comum, permitindo uma troca de experiência que contribua nesse processo 

educacional e em todo o contexto escolar, bem como a inserção na sociedade. 

A lei diz que a oferta de educação especial (AEE) deve 

ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Isso quer dizer que o ideal 

é que a escola comum tenha uma sala de recursos multifuncionais e uma equipe 

especialista para oferecer o atendimento educacional especializado dentro da 

escola. (BRASIL, 2011). 

3.2- Educação de Campo 

 É aquela que atende a população do campo e localiza-se na zona rural, 

possui uma aprendizagem diferenciada, os valores e as raízes são preservadas 

dando continuidade no trabalho e renda familiar. Ela considera a realidade local 

e territorial, com ampla participação da comunidade escolar. 



               “Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas 

sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como 

sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do 

conjunto da sociedade, com lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua 

cultura, seu jeito” (CALDART, 2011, p.110). 

                Sendo assim, entendemos que a escola é o espaço de formação social 

e política dos sujeitos, ao mesmo tempo, que esta possui como função social a 

socialização dos saberes acumulados e os processos de reelaboração e 

produção dos conhecimentos pelos homens ao longo dos tempos. Portanto, para 

àqueles que vivem no campo, é também um espaço de luta e resistência. A 

escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e cultura, 

valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para fechar-lhes 

horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão em 

que pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao 

que há de mais humano e avançado no mundo (ARROYO, CALDART, MOLINA, 

2011, p. 14).  

                Busca-se uma educação do campo que leve em consideração a 

identidade cultural dos sujeitos que ali vivem. Por isso, os professores na 

dinâmica da educação do campo são considerados sujeitos em construção, 

assim como os alunos, e com isso estes devem perceber o quanto é importante 

assumir sua história para que então, possam descobrir a pessoa que está por 

trás do rosto de cada criança, jovem ou adulto, e então, conheçam sua história, 

respeitem suas diversidades e seus direitos (ARROYO; CALDART; MOLINA, 

2011). Diante disso, quando abordado a questão dos eventos históricos da 

educação rural a educação do/no campo, as concepções de escola e de 

educadores são fundamentais para a compreensão do tipo de educação que foi 

ofertada aos povos moradores em locais distante do quadro urbano. Por conta 

disso, ao entendermos a escola como um espaço dinâmico, segundo os 

pressupostos da educação do campo, os educadores são sujeitos importantes 

na construção de uma sociedade solidária e justa.  

              A Educação do Campo é um movimento que luta pela conquista de 

políticas públicas. Neste sentido, quer, antes de tudo, que a população rural 

tenha o direito de acesso e permanência em uma escola com condições físicas 



e pedagógicas para garantir um ensino de qualidade. Por outro lado, o ensino de 

qualidade é entendido como aquele que possa responder as demandas destes 

povos, relacionadas à produção e à divulgação de conhecimentos e técnicas 

vinculadas ao trabalho, ao lazer, à cultura e à vida cotidiana, para que as 

populações camponesas tenham garantidas as condições de existência 

no campo. 

             
4- ENTENDENDO A ESTRUTURA DO DOCUMENTO  

4.1- Código Alfanumérico para o Ensino Fundamental: 

 

 
 
                   O primeiro par de números indica o ano (01 a 09) a que se refere a habilidade, ou,        

no caso de Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, o bloco de anos, como segue: 

                                                         * Língua Portuguesa/Arte 

                                                                     15 = 1º ao 5º ano 

                                                                     69 = 6º ao 9º ano 

                                                           *Língua Portuguesa/Educação Física 

                                                         12 = 1º e 2º anos 

                                                         35 = 3º ao 5º ano 

                                                         67 = 6º e 7º anos 

                                                         89 = 8º e 9º anos   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ** Componente Curricular: 

AR = Arte 

CI = Ciências 

EF = Educação Física 

ER = Ensino Religioso 

GE = Geografia 

HI = História 

LI = Língua Inglesa- Anos Finais 

LP = Língua Portuguesa 

MA = Matemática 

 



 

5- ENSINO FUNDAMENTAL 

5.1- ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

De acordo com a BNCC e o RCG, na Área da Ciência da Natureza o currículo 

tem como objetivo a concepção do conhecimento baseado na realidade local, social e 

individual do educando, buscando formar um sujeito investigativo, crítico, capaz de criar 

hipóteses e desenvolver soluções. 

A Ciência tem como objetivo que o educando consiga compreender e interpretar 

o mundo, bem como transformá-lo, não apenas conhecer conceitos, mas ter consciência 

de que suas ações têm consequências que podem interferir no ambiente em que vive 

criando uma concepção mais sustentável.   

Desde os anos iniciais as Ciências da Natureza devem partir de ações práticas, 

baseadas em experimentação e utilização de elementos concretos despertando a 

curiosidade e possibilitando a formação de um educando questionador.   

Nos anos finais é importante que o mesmo seja desafiado a resolução de 

problemas e construção de soluções baseado em seus conhecimentos prévios aliados 

aos científicos adquiridos na escola. 

Dessa forma, pretende - se que no decorrer do Ensino Fundamental o educando 

adquira conhecimento que o torne capaz de se posicionar como um cidadão que vive, 

que cria hipóteses e possíveis soluções para a construção de uma sociedade mais 

sustentável. 

A BNCC trouxe inovações para este componente curricular de Ciências. As 

aprendizagens essenciais estão estruturadas em três unidades temáticas: Matéria e 

energia; Vida e evolução; e Terra e Universo, elas devem ser tratadas de forma 

progressiva, gradual, contínua e integrada ao longo do ensino fundamental. 

Para o componente curricular de Ciências foram criadas habilidades específicas 

que contemplam a realidade de nosso município e serão apresentadas a seguir, 

juntamente com as habilidades da BNCC e do RCG. 

 

 

 


