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A educação é onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante 
para não expulsá-las de nosso mundo. 
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Equidade 

 Equidade  (aequitas) - a justiça pela igualdade se 
baseia no respeito aos direitos de cada um. 
 
 Significa reconhecer que todos precisam de atenção, 
mas não necessariamente dos mesmos atendimentos 
 
 
Em educação – direito de aprender o que é certo na 
idade certa 



Os desafios são grandes 

Fonte: Qedu-2019 
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• Desafio da sua rede – elaborar referencial curricular- em 

regime de colaboração 

• Em sintonia com a BNCC 

• Com o seu DNA 

• Considerando seu contexto 

• Com visão de futuro  

Alguns desafios foram vencidos ou estão perto disso 



• Sistema coerente 

 

Mas ainda é preciso cuidar da implementação 

BNCC 

Currículo 

Avaliações 

Materiais 
didáticos 

Formação 



Desafios 

• Saber o que ensinar  

• Saber para quem ensinar 

• Saber como ensinar 

• Saber avaliar 

• Saber trabalhar em time – os alunos de todos 



• Alinhar PP. 

• Definir metas e ter claro o que se quer alcançar. 

• Cuidar da comunicação com toda a comunidade. 

• Formar um grupo comprometido com as iniciativas e implementação. 

• Fazer nascer na escola uma cultura em que todos estão motivados e 

focados na implementação. 

• Apoiar o trabalho do professor. 

 

 

 

Mas ainda é preciso cuidar da implementação 



• Acompanhar de perto – e continuamente – o aprendizado. 

• Usar dados sobre o aprendizado para embasar ações pedagógicas. 

• Gestores que motivem e puxem um processo de mudança. 

• Avaliação constante e intervenção a partir das evidências. 

• Ações pedagógicas baseadas em dados sobre o aprendizado. 

• Definir estratégias para garantir a frequência e o aprendizado dos 

alunos. 

• Uso eficiente do tempo na escola e na sala de aula. 

 

 

 

Mas ainda é preciso cuidar da implementação 



Um referencial curricular de qualidade é um passo importante na direção 
da equidade 

 

Convicção preliminar de que a escola pode propiciar a equidade na 
aprendizagem 

 

Parceria entre a rede municipal e a rede estadual. 
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