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Plano de Aula 

Projetos Pedagógicos das Escolas - 
PPs 

Documentos orientadores das redes 
e suas propostas pedagógicas 

Currículo do Estado 

BNCC 

               

Etapa necessária à 
implantação da BNCC e 
do Documento do 
Território Catarinense 



Reorganização 
Curricular 
 



Direitos 

Campos de 
experiência 

Objetivos 

EDUCAÇÃO INFANTIL 



Competências 
gerais e específicas 

por área e 
componentes 

Unidades temáticas 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS E FINAIS 



Formação de 
Professores 
 



Ser capaz de lidar com o 

provisório, o erro, a ilusão 

“Tradicionalmente, fomos 

acostumados a tratar o conhecimento 

como algo seguro, certo, definitivo. 

Sobre esta convicção construiu-se um 

sistema autoritário e impositivo, um 

modelo intelectual e prático de 

imobilismo. Hoje sabemos que o todo o 

conhecimento comporta também 

riscos, erros e ilusões, que é um 

modelo histórico, construído no tempo 

e no espaço, por humanos”(GOERGEN, 

2006, p.102). 



Perceber a relação geral-

particular 

Percebe-se que a experiência de 

cada um é, também, sempre a 

experiência dos outros e, em 

consequência, a educação deve 

promover a inteligência geral e 

complexa, capaz de perceber o 

todo multidimensional para nele 

compreender o sentido e a 

qualidade do parcial. 



Fazer escolhas 

“Fundamental é a pergunta a respeito 

dos critérios, dos objetivos e dos 

conteúdos de formação e educação 

numa sociedade do conhecimento 

globalizada. Sem uma resposta 

satisfatória a esta pergunta não há 

possibilidade de se estabelecer 

parâmetros para a escolha e 

estruturação dos conteúdos relevantes 

para a formação das novas gerações 

(p.126)”. 



(Re)orientação dos 
processos de 
ensino e 
aprendizagem ( e 
os de avaliação) 
 



CONTEÚDOS DE 

VALOR HEURÍSTICO 



Como se formam as nuvens?  

 

(Pierre Avérous. Marie Marthe Collin – De olho no 

céu e na terra).  

 

Quando faz calor, numerosas gotinhas de água se 

desprendem do mar, dos rios e dos lagos e voam 

para o céu. Essas gotinhas são tão minúsculas que 

não conseguimos vê-las.  

O vento as leva pelo céu afora. Quando elas 

encontram um ar mais frio, se acumulam num canto 

do céu, colando-se umas nas outras e formando, 

assim, as nuvens.  



METODOLOGIAS 

PAUTADAS EM 

PROCESSOS 

METACOGNITIVOS 





AVALIAÇÕES QUE 

PROMOVAM A 

AUTORREGULAÇÃO 

DA APRENDIZAGEM 





Percurso Formativo 
 



“...conjunto orgânico, 

sequencial e articulado 

das etapas e modalidades 

da Educação Básica...” 
(Resolução nº 4, de 13 de Julho 

de 2010) 
 



Art. 13, § 3º  A organização do 
percurso formativo, aberto e 
contextualizado, (...) conforme cada 
projeto escolar, e assegurando: 
 
I – concepção e organização do 
espaço curricular e físico (...) 
 
II – ampliação e diversificação de 
tempos e espaços curriculares (...) 
 



III – escolha de abordagem didático-
pedagógica (...) que oriente o 
projeto político-pedagógico(...) 
redes de aprendizagem 
 
IV – compreensão de matriz 
curricular entendida como 
propulsora de movimento... 
 



V – organização da matriz curricular 
entendida como alternativa operacional 
que embase a gestão do currículo 
escolar(...) 
 
VI – entendimento de que eixos temáticos 
são uma forma de organizar o trabalho 
pedagógico(...) 
 
VII – estímulo à criação de métodos 
didáticos utilizando os recursos 
tecnológicos de informação e 
comunicação 



VIII – constituição de rede de 
aprendizagem, entendida como um 
conjunto de ações didático-pedagógicas, 
com foco na aprendizagem e no gosto de 
aprender(...) 
 
IX -  adoção de rede de aprendizagem, 
também como ferramenta didático-
pedagógica (...) 



Obrigada! 
 
Cássia Ferri  - cferri@furb.br 
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