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Colégio Parthenon 
(SP) já propõe projetos 
semelhantes aos 
itinerários formativos.

P. 48ENSINO MÉDIO

Especialista Cláudia 
Costin conversa 
conosco sobre pontos 
da Base do Médio.
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Com previsão para implementação em 2020, a 
Base Nacional Comum Curricular começa a ser 

destrinchada pelos educadores. Ouvimos alguns 
especialistas para ajudar você a compreender 
pontos importantes que ainda geram dúvidas.

QUATRO 
OLHARES

PARA A BASE
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A expressão “pôr a mão na massa” nunca fará tanto 
sentido na educação brasileira como nos próximos anos. 
Isso porque a Base Nacional Comum Curricular foi, enfi m, 
totalmente homologada, desde a Educação Infantil ao Ensino 
Médio, e, a partir deste ano, já começa a ser implementada 
em redes e escolas de todo o país. Chegou a hora de começar 
a levar para a prática as mudanças que ela indica, mas por 
etapas: vamos iniciar primeiro com a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental e só depois partir para o Ensino Médio.

Ainda temos muito a fazer. A Base não é currículo, mas 
indica como este deve ser. Aí entra o trabalho de gestores para 
defi nir a melhor maneira de adaptar as práticas da sua escola 
para que alinhem ao que está no documento. Professores 
também precisam rever o seu modo de ensinar e fazer cumprir 
um dos pontos motivadores da Base: tornar o aluno protago-
nista da construção do próprio saber.

O Ensino Médio traz ainda mais desafi os. Na prática, o 
que vai mudar na vida dos nossos alunos? Finalmente, tere-
mos um Ensino Médio que não foque necessariamente na 
aprovação em vestibulares e que cumpra também a missão 
de formar para a vida, para o mercado de trabalho, para os 
desafi os diários. Com a Base, vêm muitas mudanças: refor-
mulação de material didático, novas matrizes para avaliações, 
formação de professores e, principalmente, um modelo de 
educação que atenda às necessidades e exigências dos alunos.

Falar de Base nunca será demais, e esta edição traz 
um pouco mais sobre o assunto. Traçamos olhares sobre 
pontos relevantes que serão impactados com a implanta-
ção da BNCC na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 
Além disso, estendemos um pouco esta edição para focar na 
Base do Ensino Médio, que chega trazendo muitas dúvidas a 
educadores, pais e alunos, principalmente no que diz respeito 
aos novos arranjos curriculares. Nossa função, como plata-
forma de educação, é oferecer subsídios para que a prática 
na escola seja facilitada. Juntos, vamos cuidar dos nossos 
alunos para que eles enxerguem na escola um local de pleno 
desenvolvimento.

Boa leitura!
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As videoaulas podem ser poderosas aliadas tanto para contextualizar e ilustrar 
nossas aulas quanto para reforçar um assunto já trabalhado.

VIDEOAULA: 
QUE BICHO É ESSE?

Ao refletir sobre os desafios da Educação no 
mundo atual, creio que todos nós, professores, temos 
um só objetivo: formar um aluno cada vez mais enga-
jado no seu processo de aprendizagem. A partir deste 
anseio, surge uma questão central: que atividades ou 
práticas docentes podem favorecer o engajamento 
dos alunos, tornando-os cada vez mais ativos neste 
processo? Queremos compreensão e aproveitamento 
e, para isso, precisamos proporcionar envolvimento 
e interação.

O grande interesse dos adolescentes por vídeos 
e youtubers nos dá uma pista de que as videoaulas 
podem ser nossas aliadas quando pensamos em inse-
rir recursos tecnológicos nas aulas. Ao mesmo tempo, 
estudos apontam que os estudantes ainda valorizam 
bastante a fi gura do professor. Em 2015, realizamos 
uma pesquisa entrevistando cerca de 300 alunos do 
Ensino Fundamental II e Médio e pudemos verifi car 
que 42% desses alunos, quando questionados como 
“aprendem melhor”, responderam que “assistindo à 
aula e ouvindo o professor”. E ainda 54% disseram 
que “o professor ser legal” é um fator determinante 
quando o assunto é “ajudar a aprender”. Por fi m, 73% 

dos entrevistados apontaram que um 
bom professor é aquele que “mostra 
sempre uma aplicação prática da 
matéria”.

Neste cenário, em que o 
aluno ainda vê a fi gura do 
professor como muito 
importante em seu 
processo de apren-
dizagem, é interes-
sante pensarmos 
na videoaula como 
uma ferramenta 
dentro do nosso 
plano de aula e não 
como algo que visa 
substituir a nossa 
presença. A ideia é 
usar o vídeo como 
um recurso que pode 
potencializar o engaja-
mento dos alunos e maxi-
mizar o seu aprendizado.

A IDEIA É USAR O VÍDEO COMO UM RECURSO 
QUE PODE POTENCIALIZAR O ENGAJAMENTO 
DOS ALUNOS E MAXIMIZAR O SEU APRENDIZADO.

3:14
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Em 2018, comecei a trabalhar como revisor de Física em 
uma grande plataforma de vídeos educacionais na internet, 
o que me coloca diariamente em contato com videoaulas 
de autores variados, conteúdos diversos, formas e objetivos 
distintos. Apesar de todas as diferenças, uma coisa elas têm 
em comum: uma videoaula publicada em uma plataforma 
on-line pode fi car disponível para o aluno assistir quantas 
vezes quiser; ele pode pausar, voltar e assistir a um determi-
nado trecho mais de uma vez. Esse, por si só, já é um recurso 

específico e bastante interessante da videoaula 
enquanto ferramenta educacional.

A partir dessa experiência, comecei 
a categorizar as videoaulas em dois 

tipos básicos. O primeiro seriam 
aquelas que nos auxiliam a 

contextualizar ou introduzir 
o assunto a ser ministrado 

em nossa disciplina. 
Essas costumam ser 

mais curtas (até cinco 
minutos) e podem ser 
excelentes aliadas 
para “mostrar uma 
aplicação prática 
da matéria”, ponto 
valorizado pelos 
alunos que parti-

ciparam da nossa 
pesquisa de 2015. 

Uma aula de Física 
sobre velocidade e 

aceleração fica muito 
bem ilustrada por uma 

videoaula curta que intro-
duz o assunto a partir de uma 

corrida de 100 metros rasos, por 
exemplo. Neste caso, o professor 

pode apenas utilizar o vídeo da corrida, que não 
necessariamente seria uma videoaula, mas um 
recurso didático importante para ilustrar e contex-
tualizar o assunto.

Já o segundo tipo seriam as videoaulas que 
podem ser usadas como um material complementar, 
auxiliando e estimulando os alunos a estudarem em 
casa e reforçar um conteúdo ou revisar o que foi visto 
em sala de aula. Estas costumam ser mais longas e 
podem ter um formato que se assemelha mais a uma 
aula expositiva tradicional. 

 Assim como os materiais impressos, hoje em dia 
existem muitos vídeos publicados e disponibilizados 
gratuitamente na internet com fi ns educacionais. Ao 
elaborar um plano de aula, é interessante fazer uma 
pesquisa das videoaulas disponíveis sobre o assunto 
a ser tratado e experimentar encaixar uma delas no 
início da aula para ajudar a ilustrar e contextualizar, 
ou no fi nal, como indicação de material de estudo em 
casa.

Atualmente, a maioria dos canais se dedica às 
videoaulas mais tradicionais, com características de 
aulas expositivas, no entanto existem alguns mais 
voltados à parte prática, mostrando experiências ou 
aplicações lúdicas e inusitadas dos conteúdos escola-
res, muitas vezes fazendo relações com outras disci-
plinas. Como já dito, esses seriam os mais indicados 
para a parte inicial da aula, quando queremos chamar 
a atenção da turma e engajar os estudantes.

 Pra fi nalizar, não deixe de pensar também na 
possibilidade de produzir seu próprio conteúdo ou 
de propor aos alunos que produzam suas próprias 
videoaulas. É um excelente instrumento para traba-
lhos em grupo em todas as disciplinas, sem contar 
que desenvolve diversas habilidades essenciais no 
mundo moderno e que não fazem parte dos conteú-
dos escolares formais. 

Fred Zenorini
Licenciado em Física e Professor 

de Física no Colégio Integral, 
de Bragança Paulista – SP.
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MISSÃO:
EDUCAR COM QUALIDADE
O crescimento do colégio CECRI, em Divinópolis – MG, é fruto 
do investimento em projetos que fortalecem o desenvolvimento 
de seus alunos e educadores. Confi ra o bate-papo que 
realizamos com a diretora pedagógica da instituição.

Na proposta pedagógica, o CECRI cita três pila-
res: criatividade, qualidade e inovação. Como eles 
são trabalhados no dia a dia com os alunos?

Os três pilares citados se completam, pois 
buscamos inovar em todos os âmbitos, de modo a 
desenvolver uma educação que atenda às deman-
das do contexto atual e ainda reflita numa forma-
ção integral do aluno. 

No pedagógico, prezamos por uma educação 
sempre aliada aos avanços tecnológicos, sociais e 
cognitivos que o mundo moderno nos apresenta. 
Temos uma equipe altamente qualifi cada, expe-
riente e que busca por constantes formações e 
atualização dos seus saberes. 

O espaço físico atende às necessidades dos 
nossos alunos e também facilita a interação entre 
todos os envolvidos no processo educacional. 
Dispomos de equipamentos tecnológicos em 
todas as salas, com o objetivo de trazer, para o 
espaço escolar, as ferramentas tecnológicas que 
são demandadas na educação atual. Há também 
ambientes de convivência, biblioteca moderna, 
quadras de esportes, laboratórios, refeitório, tudo 
com segurança e conforto para os alunos. 

Prezamos, ainda, pelas boas relações interpes-
soais, assim, realizamos o programa de educação 
socioemocional, com aulas semanais e ativida-
des interdisciplinares, buscando desenvolver nos 
alunos, familiares e equipe pedagógica uma 
postura de valorização das relações e também 
de autoconhecimento. Através desse trabalho, o 
aluno desenvolve a sua inteligência emocional, 
tornando-se capaz de gerenciar as suas emoções, 
melhorar o seu rendimento escolar e aumentar a 
sua qualidade de vida.

Permeando tudo isso, abrimos espaço para a 
criatividade de docentes e discentes, trabalhando 
com projetos culturais, literários e artísticos. 

São realizados vários projetos ao 
longo do ano, como Matemática 
Divertida e Cecriando. Qual a 
importância desses projetos para 
a formação do aluno?

São projetos que facilitam não 
somente a aprendizagem cogni-
tiva, vão além, buscam desen-
volver uma formação integral do 
aluno: crescimento pedagógico, 
emocional e social. 

At r avé s  d a  M a te m á t i c a 
Divertida, o aluno aprende de forma 
lúdica, utilizando materiais concretos 
e jogos que facilitam a sua compreen-
são, o que o torna agente ativo no processo 
de aprendizagem. Ele passa a construir o seu 
conhecimento, estabelecendo trocas com os seus 
pares e levantando questionamentos. 

O projeto Cecriando consiste em apresentações 
artísticas para pais e comunidade escolar sobre 
temas estudados em sala, tendo como objetivo 
desenvolver no aluno a sua autonomia, a criativi-
dade e o senso estético. 

SÃO PROJETOS QUE 
FACILITAM NÃO SOMENTE 

A APRENDIZAGEM 
COGNITIVA, VÃO ALÉM, 

BUSCAM DESENVOLVER UMA 
FORMAÇÃO INTEGRAL.

MAIO   20198
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Mércia Cunha
Psicóloga, pedagoga e fi lósofa. Pós-

graduada em Filosofi a e em Psicologia e 
mestranda em Tecnologias Emergentes em 

Educação. É Diretora Pedagógica e sócia 
do Colégio CECRI, de Divinópolis – MG.
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Quais os resultados mais signifi cativos alcança-
dos pela escola nos últimos anos?

A escola vem se tornando conhecida e reconhecida 
em toda a cidade de Divinópolis e também no centro-
-oeste mineiro. Isso devido ao trabalho de efi ciência e 
às constantes inovações, além dos resultados expres-
sivos dos nossos alunos em avaliações, como o ENEM, 
concursos e provas do CEFET. Nos últimos quatro anos, 
temos assumido posições de liderança no ranking no 
ENEM na cidade, o que reflete os resultados do traba-
lho de toda a equipe pedagógica. 

Quais os planos futuros para o CECRI?
Nos fi rmar cada dia mais como uma escola que 

busca uma educação de qualidade e, principalmente, 
que contribui para a formação de seres humanos ínte-
gros, responsáveis e sábios para trilharem caminhos 
de sucesso.

Recentemente implantamos o ensino bilíngue 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. O projeto é estender o programa para 
todas as séries. Nos tornamos, então, desde 2017 a 
única escola bilíngue da região. Assim, temos como 
objetivo traçar metas educacionais que formem os 
alunos para o mundo, dando-lhes oportunidades de 
conhecimento e transformação da sua realidade. 

Quais frutos já foram colhidos com a parceria 
com o SAS?

O SAS já nos proporcionou grandes vitórias. Além 
de ser atualizado, destaca-se por ser extremamente 
completo, realçando o trabalho de nossos profi ssio-
nais de ensino e atraindo a atenção de nossos adoles-
centes com um portal inovador e atrativo. 

Especialmente no uso do portal e das ferramen-
tas tecnológicas, a nossa parceria demonstra uma 
afi nidade de ideais e propostas para uma educação 
de qualidade.

MAIO   2019 9
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VIVÊNCIAS QUE EDUCAM
Colégio Santa Luzia, de Imperatriz – MA, adota a Pedagogia 

de Projetos na Educação Infantil para garantir aos alunos 
os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

A Educação Infantil é um espaço rico de sons, cheiros, 
formas, traços, cores, sabores, experiências, e os trabalhos 
desenvolvidos nessa etapa necessitam de um olhar sensível às 
necessidades de quem está em pleno desenvolvimento. Esse 
espaço, entre outros que a criança interage, é socializador, o 
que remete à compreensão de que progresso e conhecimento 
não se separam e precisam ser estimulados com a ação de 
um mediador. 

Uma ação educativa sistemática e signifi cativa necessita de 
um planejamento evolutivo, em que atividades pedagógicas 
sejam estruturadas com o intuito de despertar o interesse 
de crianças de 4 meses a 6 anos. O objetivo de trabalhar com 
projetos é evidenciar atividades proveitosas com propósi-
tos defi nidos. Todo conhecimento é construído em estreita 

relação com o contexto em que é utilizado, sendo impossível 

separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais presentes 

nesse processo. Além disso, também se objetiva evidenciar 

atividades que fazem conexão com o assunto abordado no 

material didático e com a realidade que cerca o aluno.

Estamos passando por um processo de mudança dentro 

da educação. A Base Nacional Comum Curricular forma-

liza a necessidade de um trabalho voltado para as fases do 

desenvolvimento infantil, sugerindo que as crianças sejam 

estimuladas por meio dos direitos de aprendizagem, campos 

de experiências e objetivos de aprendizagem. Ou seja, conti-

nuamos a trabalhar dentro dos eixos da Educação Infantil, 

mas com um novo olhar, de novos encontros e construções.

MAIO 201910
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A magia das cores

Adeus, fraldinha!

Brincando com as letras

Matematicando

Dentinho feliz

Mostra científi caO educador precisa pensar, esco-
lher, intervir e direcionar a união de 
habilidades e relações, fortalecendo a 
multiplicação das diversas atitudes que 
condizem com a promoção integral das 
crianças. Agindo dessa forma, é possí-
vel perceber um crescente desenvolvi-
mento dos alunos a partir do trabalho 
com Pedagogia de Projetos, na qual 
espaços, conhecimentos e ideias são 
utilizados como uma ação evolutiva no 
fazer acontecer. 

Nessa perspectiva, o trabalho anual 
de projetos do Colégio Santa Luzia na 
Educação Infantil tem ganhado forma 
e força. São desenvolvidos projetos em 
que os alunos e professores se envol-
vem em atividades que fundamentam 
as metas de aprendizagem de cada 
segmento. 

A partir das necessidades e da 
cultura de sala, são escolhidos temas 
e propostas que permitem à criança a 
liberdade de atuar, questionar e inte-
ragir. Os projetos acontecem dentro de 
uma sequência didática e divididos em 
etapas. A primeira etapa é a elaboração 
de um planejamento participativo entre 
alunos e professores; mesmo sendo 

pequenos, alguns alunos conseguem opinar e até dar suges-
tões signifi cativas. Em seguida, os alunos são envolvidos em 
atividades de pesquisa, questionamentos e interação para 
conhecer o assunto a ser trabalhado. 

A representação do conhecimento aprendido vem na 
sequência, por meio de atividades como desenhos, escrita 
e contação de histórias. A última etapa é a socialização das 
informações aprendidas por meio de exposição, teatro, desfi le, 
maquetes, colagem e uma variedade de ideias que os próprios 
alunos criam para estabelecer laços de conhecimento e repre-
sentar a ação aprendida. 

No Colégio Santa Luzia, são explorados os seguintes 
projetos:

Esse trilhar pedagógico proporciona bons efeitos: vai além 
do estudo de conteúdos, fortalece a cientifi cidade e estimula 
a atuação de pesquisadores e pensadores, ou seja, de crianças 
que questionam, exploram, examinam, produzem, interagem. 
Com esses projetos, as crianças, apoiadas por uma equipe 
pedagógica comprometida, têm contato com aquilo que 
ainda não conhecem e se desenvolvem plenamente. 

Conhecer o nome das cores e relacioná-las a elementos 
que fazem parte do cotidiano.

O desfralde é uma etapa do crescimento tão importante 
quanto engatinhar, andar e falar. Aprender a usar o banheiro 
é um processo relativamente simples e composto de diversas 
etapas.

Ao proporcionar experiências concretas de aprendizagens 
da língua, facilita-se o desenvolvimento gradativo das capa-
cidades de comunicação e expressão da criança.

Reconhecer os números de 1 a 50 para explorar noções 
matemáticas presentes no seu cotidiano, manipulando dife-
rentes objetos.

Promover ações de educação preventiva, conscientizando 
as crianças da importância de manter a saúde bucal.

As crianças pesquisam, dramatizam e têm contato com 
diversos materiais para trabalhar temas estudados ao longo 
do ano. 

Samira Karan
Pedagoga, especialista em Didática e 

Socialização do Ensino Superior e mestranda em 
Educação. É Coordenadora da Educação Infantil 

no Colégio Santa Luzia, de Imperatriz – MA.

Maruska Aragão
Pedagoga e pós-graduada em Gestão 

Escolar e em Gestão de Pessoas. É 
Consultora Pedagógica do SAS.

O EDUCADOR PRECISA 
PENSAR, ESCOLHER, INTERVIR 
E DIRECIONAR A UNIÃO DE 
HABILIDADES E RELAÇÕES.

Reprodução
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UM NOVO 
OLHAR PARA 

A LÍNGUA 
PORTUGUESA

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), o ensino da Língua Portuguesa passa a ser compreen-
dido como situado no conjunto mais global da construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A principal 
implicação disso é o impulsionamento para a transformação 
dos modelos mais tradicionais de ensino-aprendizagem da 
nossa língua. Claro, toda mudança envolve muitos obstácu-
los, pois o caminho à frente ainda está para ser construído. 
Pensando nisso, é possível falar em quatro grandes desafi os 
para a escola que, uma vez superados, apontam para o hori-
zonte de uma outra realidade possível no país.

Em tempos de mudança 
no cenário educacional, é 

preciso haver uma nova 
abordagem da Língua 

Portuguesa e repensar os 
desafi os para a escola.

Shutterstock
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Primeiro, empregar uma nova concepção 
de língua. Historicamente, tem prevalecido no 
contexto escolar uma abordagem estática e 
descontextualizada da língua portuguesa. Não 
se prioriza a dinâmica constante que faz parte da 
comunicação, suas mudanças e natureza criativa. 
Também não se prioriza a dimensão funcional e 
social da língua, isto é, o fato de que as pessoas 
interagem pela linguagem a partir de determina-
dos propósitos e em situações cujas convenções 
de comportamento são distintas. É bem verdade 
que aquele que não consegue se expressar e se 
fazer entendido em diferentes contextos tem seu 
direito à participação na vida social constrangido 
em alguma medida. Logo, a abordagem dinâmica 
e contextualizada da língua é o passo inicial para o 
desenvolvimento da autonomia e do protagonismo 
dos sujeitos durante sua formação escolar.

Segundo, trabalhar a linguagem falada. Há 
décadas, as aulas de Língua Portuguesa têm sido 
voltadas quase exclusivamente para a linguagem 
escrita, por meio de atividades de leitura e de 
produção textual. Embora o registro da escrita 
seja fundamental para a cidadania, devendo ser 
amplamente trabalhado na escola, a oralidade 
também merece o máximo de atenção, pois se 
relaciona diretamente às capacidades de conver-
sação, negociação, controle emocional, expressão 
da subjetividade, domínio da audiência e uso de 
outros recursos multissemióticos de comunicação, 
como som e gesto. 

O Ensino Fundamental é a etapa do processo 
educativo em que os indivíduos estão se tornando 
participantes da vida democrática de seu país; 
logo, a oralidade torna-se um dos mais importan-
tes instrumentos de cidadania, ao mediar a maior 
parte das interações sociais entre sujeitos. Saber 
dialogar, isto é, falar e escutar, é uma questão de 
exercício democrático.

Terceiro, mobilizar outros dispositivos didáticos. 
É certo que os livros de conteúdo disciplinar têm 
trazido importantes contribuições para o desen-
volvimento das habilidades linguageiras de crian-
ças e jovens. Ocorre que esse progresso não pode, 
sozinho, dar conta do ensino da Língua Portuguesa 
nos termos que temos discutido contemporanea-
mente. A educação linguística está para muito além 
dos livros didáticos, uma vez que falar, escrever e 
ler são sempre práticas culturais. 

Desse modo, um caminho possível é a escola 
articular outros dispositivos didáticos. O contato 
com música, artes plásticas, jogos, mídias digitais 
e outras tecnologias, por exemplo, alavanca o nível 
de competência linguística dos estudantes, que 
passam a entender a língua em contextos reais, 

multimodais e criativos de interação. 
Toda produção de sentidos passa pela 
compreensão do jogo da linguagem em 
determinada situação, assim acontece 
com as regras de um game, a combi-
nação das palavras em uma canção ou 
interpretação das cores e imagens em 
uma pintura.

Por fi m, o quarto desafi o é promo-
ver o protagonismo comunicativo. 
A longo prazo, o ensino da Língua 
Portuguesa nos moldes mais conser-
vadores tem apresentado resultados 
nocivos à formação de uma cultura 
letrada no país. Um exemplo bastante 
atual disso é o fenômeno das notícias 
falsas (as chamadas “fake news”), pois 
os sujeitos sem letramento crítico não 
conseguem discernir uma notícia falsa 
de uma verdadeira, verifi cando questões 
como autoria, fonte, propósito e meio 
de circulação. 

Uma das soluções é o protago-
nismo comunicativo, ou seja, a escola 
deve promover atividades socialmente 
funcionais em que são os próprios estu-
dantes que criam os textos a serem lidos. 
Imaginemos uma turma produzindo 
um material de campanha de conscien-
tização acerca de um tema pertinente 
à comunidade escolar ou a um bairro: 
os estudantes devem pesquisar sobre 
o assunto, selecionar informações, criar 
as peças de divulgação e planejar estra-
tégias para a campanha. Uma atividade 
como esta articula inúmeras competên-
cias linguísticas e coloca os estudantes 
no centro do processo de aprendizagem.

Como se vê, devemos caminhar 
rumo a novas possibilidades de atua-
ção da escola. Neste percurso, o ensino 
da Língua Portuguesa deixa de ser uma 
simples disciplina e se torna um instru-
mento de mediação para o futuro. Os 
desafi os servem, então, ao compromisso 
que devemos ter com a formação dos 
próximos cidadãos do país.

Maria Eduarda 
Gonçalves Peixoto

Mestre e Doutora em Linguística 
Aplicada. Professora do Curso 

de Especialização em Semiótica 
Aplicada na Universidade 

Estadual do Ceará.

A EDUCAÇÃO 
LINGUÍSTICA 
ESTÁ PARA 
MUITO ALÉM 
DOS LIVROS 
DIDÁTICOS, 
UMA VEZ 
QUE FALAR, 
ESCREVER 
E LER SÃO 
SEMPRE 
PRÁTICAS 
CULTURAIS.
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Você já ouviu falar em turismo pedagógico? 
Mais do que um mero passeio escolar ou aula de 
campo, o turismo pedagógico consiste em viagens 
programadas, dentro do calendário escolar, com o 
objetivo de propor experiências transformadoras 
de ensino. Partindo dessa ideia, o Colégio Império 
do Saber, de Salvador – BA, criou um projeto que, 
desde 2017, leva alunos à primeira capital do país 
para uma visita diferenciada daquelas oferecidas 
pelas agências de turismo. Trata-se do projeto App 
Tour, no qual os alunos são convidados a imergi-
rem nos pontos turísticos de Salvador para que 
conheçam os detalhes desta cidade, que é refe-
rência em cultura, arquitetura, arte e turismo, 
em uma estratégia de ensino que alia entreteni-
mento, tecnologia, aprendizado e conhecimento 
histórico-cultural.

Reprodução

CONHECENDO
SALVADOR DE UM
JEITO DIFERENTE

Colégio Império do Saber, de Salvador – BA, leva alunos a pontos turísticos da cidade 
para conhecerem muito mais do que está nos guias de turismo.

O projeto nasceu da necessidade de alinhar as 
habilidades e competências trabalhadas em sala 
de aula com a realidade local e cultural dos estu-
dantes. A escola optou por dar início ao App Tour na 
capital baiana para mostrar, além do valor cultural, 
o poder pedagógico que ela tem e fazer com que 
os alunos conheçam de perto a história, a cultura e 
outros aspectos que permeiam seu cotidiano.

Todo o projeto se inicia ainda em sala de aula e 
culmina na visitação externa. Meses antes da aula 
de campo, o professor comenta sobre o passeio e 
a sua relevância pedagógica, apontando exemplos 
do que será visto lá fora e como isto se relaciona 
ao conteúdo dado em sala, o que torna os alunos 
mais curiosos e instigados a promoverem essa 
relação. Essa é a oportunidade de discutir sobre as 
expectativas dos estudantes. Durante a aula, é um 

MAIO 201914

DESTAQUE



momento propício para desenvolver, nos alunos, o 
senso de responsabilidade, o cuidado de si e do outro, 
o respeito ao patrimônio público e privado, o senso 
estético e a percepção do valor material e imaterial 
dos locais e objetos conhecidos.

Por usar um drone na captação de imagens para 
compor o projeto, as aulas tornam-se ainda mais dinâ-
micas e interessantes para os alunos, pois eles têm 
contato com um aparato tecnológico incomum no seu 
dia a dia e reconhecem a sua aplicação para fi ns peda-
gógicos. As fotos e vídeos feitos pelo drone permitem 
aos alunos uma melhor visualização e, consequen-
temente, melhor compreensão dos locais visitados.

Interdisciplinaridade é outro elemento-chave. 
Por exemplo, a praia de Itapuã, importante ponto 
turístico de Salvador, pode abordar aspectos da 
Geografi a, como também da História, ao tratar dos 
confrontos entre indígenas e portugueses que lá 
aconteceram séculos passados; de linguagens, ao 
considerar a origem tupi do seu nome, que signifi ca 
“pedra erguida”; da Arte, ao relacionar aos movimentos 
artísticos lá existentes, entre outros.    

Ao mesmo tempo que aborda um conteúdo, o projeto App 
Tour colabora para que o aluno desenvolva o senso de identidade 
pessoal e a valorização de pertencimento ao local onde mora, 
estuda e vive, entrelaçando a sua história pessoal à histórica 
social, sendo, portanto, formado como um cidadão humano, 
sensível. Outro fator importante no projeto é o processo do 
amadurecimento do aluno, que passa a interagir mais com cole-
gas de turma e professores, o que lhes possibilita uma melhoria 
no seu comportamento dentro e fora da sala de aula, bem como 
o desenvolvimento da sua educação socioemocional.

A motivação em construir um projeto como este parte da 
ideia de que a escola tem obrigação de ir além da sala de aula e 
olhar o espaço social, cultural e natural como um recurso peda-
gógico capaz de promover o conhecimento, o desenvolvimento 
socioemocional, a criticidade, a cidadania e a capacidade de 
reflexão. Olhar para Salvador por um prisma pedagógico, não 
somente turístico. 

A ideia é que futuramente as informações mapeadas sejam 
compiladas e façam parte de um banco de dados para um apli-
cativo que dará acesso ao projeto. Após desenvolvido, esse apli-
cativo conterá as informações dos locais visitados, localização, 
potencial turístico e características pedagógicas, relacionando-
-os às diferentes áreas do conhecimento. O aplicativo ainda está 
em fase de pré-produção e, quando lançado, contribuirá para o 
desenvolvimento de muitos alunos soteropolitanos. 

Luis Machado
Bacharel em Análise de Sistemas. É Diretor Pedagógico 

do Colégio Império do Saber, de Salvador – BA.

Cleidson de Oliveira
Bacharel e licenciado em Filosofi a, especialista 

em História e Cultura Indígena e Afro-brasileira e 
mestrando em Filosofi a da História e Modernidade. É 
Supervisor Pedagógico do Colégio Império do Saber.

A MOTIVAÇÃO EM CONSTRUIR 
UM PROJETO COMO ESTE 
PARTE DA IDEIA DE QUE A 
ESCOLA TEM OBRIGAÇÃO DE 
IR ALÉM DA SALA DE AULA.
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REVISITANDO
10 ANOS DE EDUCAÇÃO

Em 2010, foi lançada a primeira edição da revista EducarMais, uma publicação do SAS voltada 
para difusão do conhecimento e compartilhamento de experiências de escolas parceiras. A 

professora Mazé Costa, do Colégio Castro, de Fortaleza – CE, participou dessa edição e agora bate 
um papo conosco para contar a sua percepção sobre a educação ao longo dos últimos anos. 

O educador de hoje é o mesmo de 
10 anos atrás?

Hoje, vivemos em um mundo digi-
tal e globalizado, no qual temos opor-
tunidades de obter uma educação mais 
crítica, participativa e comunicativa, 
em que o professor e o aluno trocam 
informações e experiências para cons-
truir um saber pleno e formar cidadãos 
para agir e reagir na sociedade. Assim, a 
educação atual exige a necessidade de 
transformar para a vida. A liberdade de 
expressão torna a escola um ambiente 
democrático, transformando-a em 
motivação para os alunos.

O que a senhora vê de mudança na 
educação em geral de lá para cá?

O educador de hoje não é o mesmo 
de 10 anos atrás, pois o professor de 
antigamente ensinava de maneira 
pronta, tornando o diálogo desinte-
ressante. O professor, hoje, passou a 
ser um mediador na colaboração do 
ensino-aprendizagem.  

O que mudou na escola nos últimos 
10 anos?

A escola tornou-se um espaço agra-
dável e prazeroso, passou a ser um 
ambiente livre, em que vários assuntos 
podem ser explicitados e argumenta-
dos, sempre buscando indicações e 
visando a qualidade de ensino.

Quais os resultados mais expressi-
vos já alcançados pela escola?

Os resultados mais expressivos já 
alcançados pela escola foram as metas 
atingidas e os bons resultados dos 
alunos nas universidades.

O que essa longa parceria signifi ca 
para o Colégio Castro?

É um orgulho fazer parte de um 
grupo sólido que faz educação com 
compromisso de obter grandes resul-
tados para os dois lados; isto é parceria 
de verdade.

O que você espera da educação 
brasileira nos próximos 10 anos?

A tecnologia está dominando o 
ambiente escolar, então necessita-se 
compreender que ensinar conteúdos 

aos quais os alunos possuem acesso 
à internet não será mais motiva-

dor, e é nesse momento que 
devemos refletir sobre as 

práticas na sala de aula, 
pois os avanços tecnológi-
cos farão parte da educa-
ção, como as plataformas 
on-line, que serão conside-
radas pontos de encontro 

com professor, alunos e 
pais, em que o professor 

será o mediador, buscando 
metodologias indicadoras no 

planejamento.

A primeira edição da revista 
EducarMais apresentava como 
matéria principal "A arte do convi-
ver e do aprender", que tratava 
sobre a influências das emoções 
no ambiente escolar e como elas 
interferem nos relacionamentos 
interpessoais e na construção do 
conhecimento. Nesta mesma edição, 
a professora Mazé Costa escreveu 
sobre o real papel da coordenação 
pedagógica na escola. Você pode 
acessar a revista em 

saseducacao.com.br.

Mazé Costa
Historiadora e especialista em Planejamento 

Educacional. É Coordenadora Pedagógica 
do Colégio Castro, de Fortaleza – CE.

Reprodução
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Gamifi cação, do inglês gamifi cation, 
é o uso de mecânicas e dinâmicas de 
jogos para engajar pessoas, resolver 
problemas e melhorar o aprendizado, 
motivando ações e comportamentos 
em ambientes fora do contexto de 
jogos. Nos dias de hoje, a gamifi cação 
tem estado presente em quase tudo que 
fazemos na nossa vida. Porém, quando 
se pensa em gamifi cação, na maioria 
das vezes se associa a jogos eletrôni-
cos. O que pouca gente sabe é que exis-
tem diversos tipos de jogos: on-line, de 
tabuleiros, multiplay, single-play, serious 
games, e com diversos tipos de dura-
ção, de segundos até anos. E todos eles 
compartilham de quatro características 
que os defi nem: meta, regras, sistema 
de feedback e participação voluntária.

No cenário atual da educação 
brasileira, percebe-se claramente o 
desinteresse, a falta de atenção, o não 
comprometimento e o não envolvi-
mento dos alunos em sala de aula, 
principalmente na etapa do Ensino 
Fundamental, época em que os alunos 
começam e têm seu ápice de relaciona-
mento com o meio digital. Eles, desde o 
seu nascimento, estão cercados dessas 
ferramentas, logo o seu comporta-
mento não conversa com o sistema 
educacional.

Nessa hora, é crucial usar a tecno-
logia. Aprendizagem e tecnologia têm 
muita coisa em comum, mas diferem 
quanto à velocidade. Enquanto a tecno-
logia evolui rapidamente, na educação 
insistimos com slides em PowerPoint

que mais dispersam do que prendem 
a atenção.

Estamos diante de um grande desa-
fi o: a construção de uma nova escola, 
com um novo formato de sala aonde os 
jogos possam assumir o protagonismo 
de um novo caminhar educativo.

O uso da gamifi cação é uma poten-
cial possibilidade, tendo a capacidade 
de tornar as aulas e disciplinas mais 
atraentes, produtivas, interativas e 
eficientes para alunos e professores, 
além de despertar interesse, desenvolver 
criatividade e autonomia e aumentar a 
participação de ambos.

Ao contrário do que muitos pensam, 
não é preciso usar jogos prontos para 
fazer uso da gamifi cação. Existe outro 
caminho.

Imagine que um professor queira 
seus alunos alcançando um objetivo por 
meio de determinadas atividades, que 
podem ser missões ou desafi os, mas não 
quer que façam de qualquer jeito. Como 
todo professor, ele quer foco, atenção e 
engajamento dos alunos.

Para isso, ele cria um sistema que 
pontua aqueles que realizarem essas 
atividades. A cada etapa realizada, 
como incentivo, recebem pontos e 
recompensas (prêmios, distintivos, 
níveis etc.). E, conforme o nível de cada 
aluno, são alocados em um ranking, 
gerando competição e incentivando os 
participantes a aumentarem sua produ-
tividade. Os alunos podem, inclusive, 
participar na elaboração da gamifi cação, 

criando personagens, cenários específi -
cos e obstáculos.

Um ótimo exemplo de gamifi cação 
bem planejada que utiliza as quatro 
características dos jogos é a Tarefa 
On-line SAS, um serious game, pois é inte-
rativa, transmite conteúdo educacional 
e treina o sujeito, 

Quando jogos são envolvidos na 
educação é necessário que se perceba 
a necessidade da reconstituição de 
objetivos, planejamentos e práticas 
docentes, pois, em resposta, existirão 
novos comportamentos cognitivos e 
emocionais que poderão levar o aluno 
a ter mais vontade de estar e aprender 
na escola. Os jogos tornam as aborda-
gens mais interessantes e provocativas 
na sala de aula. 

Ainda haverá muita evolução, porém 
temos que ter consciência de que essa 
transformação não é instantânea. O 
importante é que essa revolução está 
ocorrendo e sendo percebida no dia a 
dia. Com certeza ainda ouviremos falar 
muito de gamificação e utilizaremos 
essa metodologia em algum momento 
da nossa vida.

Wania Polito
Graduada em Pedagogia e Especialista em 

Psicopedagogia e Neurociências voltada para 
a Educação. É Coordenadora Pedagógica 

do Ensino Fundamental II do Colégio 
Franciscano Ave Maria, de Campinas – SP.

JOGANDO,
TAMBÉM SE APRENDE

Shutterstock

Os jogos acompanham o ser humano desde sempre. Então, que tal aproveitá-los para 
fazer da educação um processo ainda mais efetivo?



QUATRO 
OLHARES 
PARA A BASE
Com previsão para implantação até 
2020, a Base Nacional Comum 
Curricular começa a ser destrinchada 
pelos educadores. Ouvimos alguns 
especialistas para ajudar você a 
compreender pontos importantes 
que ainda geram dúvidas.
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A Constituição Brasileira de 1988 cita em seu 210º 
artigo a necessidade de uma base curricular para que 
sejam fi xados conteúdos mínimos a serem ensinados 
ao longo da Educação Básica. Mais tarde, em 1996, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
foi criada reafi rmando essa necessidade, e o Plano 
Nacional de Educação (PNE), de 2014, traçou 20 metas 
para a melhoria da educação, sendo que quatro delas 
fazem referência à criação de uma base. Somente 
mais de 20 depois da sua primeira citação, nasce a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especifi -
camente voltada para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, cujo texto foi apresentado em 2015 e 
homologado no fi nal de 2017.

Já se passaram dois anos desde que o Ministério da 
Educação brasileiro instituiu que o país, a partir de 2020, 

terá um documento normativo para defi nir quais 
aprendizagens essenciais devem ser ensinadas 

ao longo da Educação Básica a todos os alunos, 
seja da rede particular ou pública, indepen-
dentemente da região onde vivem, com 
igualdade e equidade e garantindo o seu 
desenvolvimento em múltiplos aspectos. 

O documento apresentado conta com 
mais de 460 páginas, levando educado-
res de todo o país a se debruçarem sobre 
ele para entender como transformar a 

teoria em prática. Afi nal, o que vai mudar? 
Como essas novas diretrizes vão impactar 

no fazer pedagógico? E na vida do aluno? 
O que devo fazer na minha escola? Com os 

meus professores? Essas foram algumas das 
dúvidas surgidas na mente de muitas pessoas 
que estão diante de um grande desafi o. A seguir, 
abordamos alguns pontos intrínsecos à Base. 
Confi ra:

Competências

As aprendizagens elencadas na BNCC devem 
estar diretamente relacionadas ao desenvolvimento 
de dez competências gerais, que se referem à mobi-
lização de conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores importantes para resolução de demandas 
do dia a dia, como curiosidade intelectual, senso 
estético, comunicação e compartilhamento, diálogo 
e cooperação, argumentação, entre outras. “Elas 
são de fundamental importância para que a gente 
realmente possa formar as novas gerações não 
apenas para realizarem suas novas expectativas, 
mas também contribuírem para a construção de 
uma sociedade mais justa, democrática, susten-
tável, inclusiva, solidária. Essa é a sociedade que 

queremos de fato construir”, explica Anna 
Penido, Diretora do Instituto Inspirare e 
importante figura no debate educacional.

As competências, bem como o desen-
volvimento das habilidades socioemocio-
nais, já vêm sendo trabalhadas em muitas 
escolas, não de maneira sistemática, 
intencional. Por isso, a Base formaliza esta 
necessidade. Para Penido, “as redes e esco-
las precisam ter um tempo para compreen-
der todos os conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores que estão vinculados a 
cada uma dessas competências e pensar 
em práticas que certamente serão muito 
mais interativas, mão na massa, essenciais 
para o seu desenvolvimento”. 

Apesar de suas especifi cidades, as dez 
competências podem ser vivenciadas em 
todos os componentes curriculares, sejam 
em maior ou menor grau. “É verdade que 
alguns componentes têm uma contri-
buição mais efetiva para determinadas 
competências, mas é importante evitar-se 
essa associação muito direta, que não nos 
permite perceber que Matemática pode 
sim ajudar as pessoas a pensarem sobre 
cidadania; que conseguimos, através da 
Matemática, obter dados que podem 
ajudar a compreender a realidade; que 
também pode ajudar na comunicação ao 
oferecer elementos gráfi cos e numéricos 
para que possamos subsidiar uma apre-
sentação, uma mensagem, respaldar uma 
narrativa”, esclarece a especialista. Nesse 
mesmo raciocínio, é possível, por exem-
plo, perceber a presença da cultura digi-
tal na área de Linguagens, ao referir-se às 
ferramentas digitais de comunicação, e na 
Matemática, no que diz respeito ao pensa-
mento computacional. 

“Não se deve haver uma forçada de 
barra de querer que todas as competên-
cias sejam desenvolvidas por todos os 
componentes com a mesma intensidade. 
É importante aproveitar o potencial de cada 
componente curricular para contribuir 
com as competências gerais, mas tendo 
também essa abertura para um pensa-
mento mais criativo, para possibilidades 
inusitadas, para a gente pensar um pouco 
fora da caixa e identificar realmente os 
potenciais de todos os componentes ainda 
que nessas intensidades diferenciadas para 
cada competência”, sugere Penido.
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Muito se fala que o professor não 
é bem preparado na faculdade para 
atuar na sala de aula. Algumas perso-
nalidades atuantes, como a educa-
dora e Coordenadora do Centro de 
Inovação e Políticas Educacionais da 
FGV, Cláudia Costin, citam o fato de 
que em Medicina, por exemplo, desde o 
primeiro ano o aluno está frequentando 
o hospital, sendo posto em contato com 
a prática logo de início. “Em Educação, 
um professor de Matemática tem três 
anos e meio estudando a sua área e 
seis meses de História da Educação. 
Não tem uma carga horária nas licen-
ciaturas que enfatizem a preparação 
da profi ssão”, relata. Essa mesma visão 
é compartilhada pelo Diretor Executivo 
do Instituto Singularidades, Miguel 
Thompson, que reforça que “assim 
como um médico estuda o protocolo 
de cada paciente, o professor não pode 
ficar esperando a escola determinar 
algo, pois ele é um profi ssional da aula, 
tem que se antecipar para se qualifi car 
e se manter valoroso para o mercado”.

A BNCC surge, portanto, como uma 
peça-chave para incentivar a forma-
ção continuada dos professores. Para 
Miguel, “esse professor tem que ser mais 
ativo, antecipar as orientações das refor-
mas e ultrapassar as determinações; ser 
um pesquisador, buscar novas informa-
ções. Há muito material na internet, 
muita análise, e, a partir dessas análises, 
é possível transformar a Base em planos 
de aula”. Por sua vez, Costin pontua que 
a Base dá oportunidade para que 
se crie uma escola de aper-
feiçoamento de profes-
sor, com foco na gestão 
de sala de aula e nas 
disciplinas didáti-
cas específicas de 
cada área. 

Formação de professores

Thompson conclui que “nenhum 
professor quer dar uma aula em que 
ninguém está nem aí, por isso a gente, 
mais do que passar informação, vai 
trazer situações didáticas em que o 
aluno tem que atuar, ser protagonista, 
ser o autor; cada vez mais o professor 
tem que imaginar quais são os proble-
mas, criar uma cenografia na aula, 
desafi ar o aluno a agir, pensar, entregar 
uma resolução ou encaminhamento 
para um problema. Isso é muito impor-
tante para a complexidade no mundo 
atual, porque cada vez emergem novos 
problemas e não dá para fi car apenas 
olhando para o passado”.

Outro ponto que pesa é a formação 
cultural do professor. À medida que 
o tempo passa, eles se desconectam 
dos alunos em relação às vivências do 
dia a dia. A cada dia surgem  youtubers 
voltados para o público infantojuvenil 
que têm milhões de acessos, mas não 
são conhecidos por parte dos profes-
sores. E isso decorre tanto da formação 
acadêmica do docente quanto da sua 
formação cultural. Mais do que nunca, 
é necessário a abertura ao novo, 
ao conhecimento de novas 
linguagens e novas possibi-
lidades de comunicação 

com o alunado. Para que haja avanço 
no modo de interagir na sala de aula, 
é preciso acessar diferentes culturas e 
entender que a diversidade é funda-
mental no universo formativo. 

A competência 5 da Base bate nessa 
tecla ao abordar o tema da cultura digi-
tal, sugerindo a compreensão, utiliza-
ção e criação de tecnologias digitais de 
informação e comunicação como parte 
do processo de ensino-aprendizagem. 
Fazer uso dessas novas ferramentas 
pedagógicas aproximam o professor do 
aluno e permitem uma maior assertivi-
dade no seu trabalho diário. 

Para saber mais 
sobre a Base 
Nacional Comum 
Curricular, acesse:

sasedu.co/portalbncc

MAIO   201920

CAPA



Muitas são as dúvidas de gestores 
e professores no que se refere à produ-
ção dos materiais didático. Além de 
indicar mudanças naquilo que deve 
aparecer nos livros, já que isso está 
diretamente relacionado à composição 
do currículo, a Base também incentiva 
uma nova forma de abordagem dos 
conteúdos, levando em consideração 
o protagonismo do aluno em seus 
estudos. Georgia Marinho, Diretora de 
Conteúdo Pedagógico do SAS, aponta 
que “o material adequado à BNCC deve, 
prioritariamente, ressignifi car o modo 
como o professor ensina e o modo como 
o estudante aprende. Deve haver clareza 
e intencionalidade no suporte a esses 
dois sujeitos”. 

Hoje, vivemos um momento repleto de interações por 
meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, 
o que furta do professor o papel de detentor do conhecimento 
e o leva ao papel de mediador no processo de aprendizagem 
dos alunos. Quando falamos em cultura digital relacionada 
à educação, logo vem à cabeça o termo “metodologia ativa”, 
algo que já vem fazendo parte do dia a dia de muitas escolas 
e será ainda mais potencializado quando a BNCC for posta, 

de fato, em prática. Para Fábio Braz, Consultor Pedagógico 
do SAS, “a riqueza do processo educativo é a diversidade, 

logo aprender por metodologias e concepções diferen-
tes colabora para o desenvolvimento das inteligências 
múltiplas do educando”. 

A metodologia ativa consiste em uma inversão de 
papéis. O centro da atenção não é mais o que está no 
quadro, e sim o aluno, com isso o professor consegue 
desenvolver uma aula mais personalizada, compreen-
dendo os diferentes ritmos e níveis de profi ciência dos 

alunos e instigando-os a serem mais participativos e 
criativos. Os modelos mais famosos de metodologia 

ativa são: Ensino Baseado em Problemas, Ensino Baseado 
em Projetos, Sala de Aula Invertida, Rotação por Estações, 

Laboratório Rotacional, RPG (Role Playing Game), Painel 
Integrado, GV-GO e Peer to Peer. Segundo Fábio, essa 

nova maneira de conduzir a aula permite ao aluno 
“ampliar sua capacidade analítico-crítica para que 

possa elaborar hipóteses e resolver problemas, 
negociar, expressar-se e partilhar ideias”. 

Material didático

Metodologias ativas

Cinco elementos chamam atenção 
nessa mudança: temas contemporâneos 
à vida do aluno, uso de linguagem digi-
tal, desenvolvimento das habilidades 
socioemocionais, exposição a situações-
-problema e disposição dos conteúdos 
em progressão lógica (conteúdo espira-
lado). Essas características convergem 
para um ponto só: a proximidade com 
a vida do aluno. Por isso, de acordo com 
Anna Penido, “eles devem considerar os 
contextos, os interesses, a realidade dos 
próprios estudantes, para que eles se 
sintam convidados, identifi cados e esti-
mulados por esses materiais. É funda-
mental que a tecnologia também esteja 
presente, uma vez que é tão recorrente 
na vida dos alunos”. 

Essa reformulação curricular tem 

por objetivo enxugar os conteúdos, já 

que muito do que é ensinado hoje em 

dia é foco de crítica tanto de docentes 

quanto de discentes, oferecer mais 

tempo para que os professores possam 

abordar determinados conteúdos de 

forma mais profunda e propiciar práti-

cas pedagógicas mais participativas. São 

desafi os para educadores, mas, segundo 

Georgia, “esses desafi os serão vencidos 

gradativamente e construídos a cada 

nova experiência, que envolve conhecer 

cada vez mais o aluno e incluir em suas 

práticas o trabalho intencional com as 

habilidades socioemocionais vinculadas 

ao conteúdo de sua área.

Muitas escolas já utilizam experiências de metodologias 
ativas no seu dia a dia justamente para se alinhar às novas 
demandas do mundo escolar. No entanto, ainda há o cami-
nho longo até que a educação brasileira veja as metodologias 
ativas como uma ferramenta indispensável, uma vez que o 
foco da aula passa a ser o aluno, quebrando o paradigma 
de que o professor é quem manda em sala. “Parece simples, 
todavia essa mudança signifi ca sair de uma zona de conforto 
e impacta uma cultura consolidada no docente, alunos e famí-
lia”, comenta Fábio. Nesse contexto, as situações de aprendiza-
gem devem ser elaboradas com base na realidade da turma, 
portanto o professor deve ter conhecimento de técnicas que 
possam integrar o repertório dos alunos com suas práticas 
pedagógicas. Planejamento, execução e avaliação são três 
elementos distintos que devem estar totalmente integrados 
entre si.

E como fazer isso? A fórmula parece simples. Basta a 
escola ter flexibilidade para adaptar não só suas atitudes, 
mas também seus espaços, como áreas comuns de apren-
dizagem ou até mesmo a organização da sala de aula. “É um 
erro pensar que a escola necessite de uma restruturação geral 
ou mesmo aparato tecnológico de última geração, pois uma 
aula dialógica e problematizadora, que centre a atenção no 
protagonismo do aluno, cumpre muito bem o seu papel”, diz 
Fábio. Esse tipo de aula tem a intenção de formar jovens críti-
cos, autônomos e atuantes, algo que está implícito em todas 
as competências gerais indicadas na BNCC. 
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Toda escola deve ter um projeto de formação de professores 
consistente para que eles não se percam nesse mundo de novos 
desafi os na educação.

Em um ano de mudanças no cenário educacio-
nal, não é possível deixar de fora o tema forma-
ção de professores. Hoje, cada vez mais as escolas 
necessitam criar vantagens competitivas, e uma 
excelente vantagem é ter seus professores atua-
lizados e preparados para atender as demandas 
de aprendizagem dos alunos dessa nova geração. 

Então quais são as difi culdades relatadas que 
levam a escola a não adotar a formação de profes-
sores como uma premissa importante? A formação 
acadêmica do professor e seu tempo de experiência 
no mercado não são mais garantias para os desa-
fi os lançados, como também para as especifi cida-
des da escola em que ele trabalha (cultura, missão, 
resultados, teorias, PPP etc.). 

Qualquer profi ssional hoje tem o dever de estar 
cuidando diariamente da sua própria capacita-
ção, mas uma escola que quer se tornar referência 
no mercado tem que cuidar constantemente do 
desenvolvimento das suas pessoas. A formação 
destes profi ssionais não deve ser encarada como 
custo, e sim como um investimento. 

Aí entram importantes atribuições da equipe 
gestora: articular os saberes, provocar reflexões 
sobre as práticas, promover mudanças para atingir 
resultados diferentes, estimular trocas de experiên-
cias, atualizar-se constantemente sobre os novos 
cenários nos aspectos sociais, culturais e tecnoló-
gicos e da educação e repassar o conhecimento 
adquirido à equipe.

Partindo disso, podemos fazer alguns questio-
namentos para entender e ratifi car a importância 
da formação continuada na sua escola: todos os 
colaboradores da sua instituição estão alinhados 
ao projeto escolar e à cultura da escola? Você já 
discutiu sobre a proposta da escola e o planeja-
mento de longo prazo com os professores? Seus 

professores já conhecem a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)? Os resultados da escola são os 

esperados?  É comum a troca de experiências entre 

professores da mesma área e/ou segmento? 

Se a maioria das suas respostas foram nega-

tivas, é muito importante garantir um plano de 

resolução para uma ou algumas dessas difi culda-

des e planejar melhor o ano.  Elencamos aqui 10 

dicas para que o momento seja mais assertivo e 

funcional:  

1. Envolva a direção da escola. O responsável 

por este projeto deve envolver a alta direção para 

dar mais sentido e propósito 

para o momento. 

2. Defina o público-
-alvo. É imprescindível a 

definição de quem será 

envolvido no projeto: colabo-

radores, gestores e/ou equipe 

pedagógica. 

3. Defina o objetivo 
principal de cada momento. 
Reúna a equipe pedagógica 

para analisar os principais 

pontos a serem fortalecidos 

ou aprendidos. Quais resulta-

dos vocês esperam com esta 

formação ao fi nal de um ciclo 

ou ao fi nal do ano letivo? 

4. Crie um cronograma. Quais momentos a 

escola dispõe para investir em formação? Serão 

utilizados momentos individuais mensais com a 

coordenação, aproveitando a brecha de horário 

extracurricular? Ou apenas a semana pedagógica 

que acontece antes do início das aulas? 

10 DICAS PARA ELABORAÇÃO  
DE UM PROJETO DE  
FORMAÇÃO

UMA ESCOLA QUE 
QUER SE TORNAR 
REFERÊNCIA NO 
MERCADO TEM 
QUE CUIDAR 
CONSTANTEMENTE 
DO DESENVOLVIMENTO 
DAS SUAS PESSOAS.

Shutterstock
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5. Especifique temas e assuntos. 
Considere as especifi cidades profi ssio-
nais. O que será abordado nos encon-
tros? O que é comum e/ou o que é 
específi co de cada grupo/segmento? 

6. Reconheça talentos. Quem na 
escola possui determinado conheci-
mento e é referência para o grupo? É 
importante neste momento entender 
se a pessoa tem o conhecimento, gosta 
de disseminar e se tem didática para 
esta mediação.

7. Verifique a necessidade de 
contratações de serviços terceirizados. 
Dependendo do tema, pode ser neces-
sário contratar serviços externos de 
palestras ou mediações. Atente-se para 
o orçamento a ser aplicado e a data de 
realização desses momentos. 

8. Não descuide da organização. De 
acordo com a quantidade de professo-
res, pode ser necessário reservar um 
espaço fora da escola; não deixe de 
certifi car-se deste ponto. Além disso, 

cuide para que seu grupo se sinta bem, e 
isso vai desde a produção de um espaço 
confortável à oferta de um lanche. 

9. Promova alinhamento prévio. 
Realize um alinhamento com os princi-
pais envolvidos na formação. Qual será o 
objetivo do momento?  Quais resultados 
esperam?  Quais formatos e metodolo-
gias podem ser usados? Haverá necessi-
dade de produção de material de leitura 
prévia? 

10. Avalie o momento ao final 
e após as ações na prática. Hora de 
verifi car se os objetivos listados ante-
riormente foram atingidos. Crie instru-
mentos de coleta de percepções após o 
momento de formação e também após 
um período de aulas para mensurar as 
melhorias apresentadas. 

Esses momentos de formação não 
devem ser apenas para transmitir infor-
mações e nem ser confundidos com 
reuniões para planejamento ou ações 
cotidianas da escola. Não devemos 

gastar tempo defi nindo conceitos, pois 

as informações podem ser encontradas 

facilmente em livros, revistas e sites; 

deve-se gastar energia promovendo 

discussões para resolver problemas 

reais. Para isso há muitas dicas de abor-

dagens metodológicas diferenciadas, 

como estudos de casos, aprendizagem 

baseada em problemas, rotação de esta-

ções, criação de projetos, role play etc. 

Aposte no saber fazer e sua instituição 

logo verá resultados.

Patrícia Brun
Pedagoga e especialista em Alfabetização. 

É Gerente de Formação e Eventos da 
Consultoria Pedagógica do SAS.
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ATRIBUTOS INDISPENSÁVEIS À
 GESTÃO ESCOLAR

Liderança, autoridade, resolutividade, comunicação e organização são características que 
um bom gestor escolar deve ter para cumprir seu papel plenamente.

“É preciso ser duro, sem jamais perder a ternura”. Essa 
conhecida máxima traduz perfeitamente as características 
inerentes aos gestores escolares. Todos aqueles que estão 
envolvidos no contexto educacional percebem quão dinâ-
mica é a rotina nesses espaços, exigindo, portanto, marcas 
de equilíbrio e sensatez.

O trabalho desenvolvido pelos gestores, sejam eles dire-
tores, supervisores, coordenadores ou orientadores educacio-
nais, é dos mais complexos, visto que esse profi ssional deve 
ser apto a lidar com diferentes segmentos da escola. Com um 
destaque especial, pois, para cada abordagem, necessita-se 
de uma linguagem específi ca. 

Mesmo que haja divisões de funções no organograma da 
instituição, todos que compõem a gestão escolar devem estar 
preparados para atuar diretamente, sobretudo, em situação 
de conflitos, com os clientes diretos - os alunos -, os pais e 
responsáveis; professores e colaboradores.

Sendo assim, pode-se afi rmar que a função desempe-
nhada pelos representantes do núcleo gestor requer, essen-
cialmente, a vocação, pois essa é uma daquelas atividades 
pelas quais só se verifi ca êxito com pessoas que são realmente 
vocacionadas e determinadas a gerir um grupo tão hetero-
gêneo como o de uma escola. Por isso, elencamos os cinco 
atributos mais relevantes da gestão escolar:

1. Liderança: Na escola, a fi gura do gestor escolar deve 
estar associada à ideia de inspiração e exemplo, pois, na 
maioria das vezes, essas pessoas são apontadas como refe-
rência pelos pais, alunos e professores, requerendo, assim, do 
gestor uma postura motivadora e que agregue novos valores 
à equipe.

2. Autoridade: Esse atributo pode não soar muito bem, 
pois muitas vezes é confundido com autoritarismo. Na 

verdade, este não condiz com a realidade da gestão escolar, ao 
passo que aquele é uma condição necessária à realização das 
funções de um gestor. Exige-se, portanto, fi rmeza, coerência e 
segurança nas decisões tomadas, pois qualquer lacuna exis-
tente pode abrir precedentes que poderão macular a imagem 
profi ssional e empresarial da instituição a que se serve.

3. Resolutividade: Diante de um problema, espera-se que 
a atuação de um gestor escolar seja pautada em dois momen-
tos: conduta preventiva e proativa, evitando que o profi ssio-
nal perca muito tempo resolvendo demandas corriqueiras; 
e conduta imediata, atuando na resolução emergencial do 
caso, de forma cirúrgica e efi caz, fazendo com que o conflito 
em questão não se ramifi que ou prolongue.

4. Comunicação: É imprescindível que o processo comu-
nicativo dentro de uma escola seja claro e uníssono. Todos 
devem falar a mesma 
linguagem e pregar os 
mesmos valores, sob 
pena de repassar para 
o público uma imagem 
de desorganização e 
incoerência. O gestor 
deve apresentar de 
forma límpida e prática 
a  m e n s a g e m  q u e 
deseja ser transmitida, 
para isso deve contar 
c o m  o s  i n ú m e ro s 
aparatos tecnológicos 
que estão à disposição 
atualmente.

A FUNÇÃO 
DESEMPENHADA 
PELOS 
REPRESENTANTES 
DO NÚCLEO 
GESTOR REQUER, 
ESSENCIALMENTE, 
A VOCAÇÃO.
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5. Organização: Trata-se de um quesito indispensável. 
Manter o controle e o acesso fácil de todas as informações 
disponíveis do seu grupo de trabalho é uma condição que 
garante agilidade e efi ciência no atendimento de pais, profes-
sores e colaboradores. Por isso, o gestor deve ter esse pres-
suposto como meta diária, caso contrário, um efeito cascata 
poderá se reproduzir e comprometer todo o trabalho na 
escola.

Essas características são meramente exemplifi cativas e 
que jamais esgotariam os atributos necessários a um gestor 
escolar, haja vista as diversas realidades e inúmeros espaços 
educacionais brasileiros, cada um com suas peculiaridades e 
desafi os, requerendo do profi ssional da educação um verda-
deiro dinamismo para adequar-se aos diferentes contextos 
que se apresentam.

A certeza que se tem é que, para se trabalhar em escola, 
deve-se ter clara a ideia de que todos os dias se aprende algo 
novo, com a humildade de que pouco se ensinará, pois aque-
les que estão para aprender são, na verdade, os que sempre 
nos surpreendem com novos ensinamentos.

Antônio Lourenço 
da Costa Neto

Especialista em Gestão 
Escolar e Coordenação 

Pedagógica e mestre em 
Direito Privado. É Supervisor 

Pedagógico do Colégio Instituto 
Castro, de Aquiraz – CE.
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Insegurança. Esta palavra resume 
o estado emocional do jovem diante 
de uma nova etapa da vida. A dúvida 
gerada pela escolha profi ssional é muito 
comum entre eles devido à amplitude 
de carreiras existentes e suas diversas 
maneiras de atuação. Para o adoles-
cente, o simples ato de pensar sobre a 
defi nição de seu futuro torna-se angus-
tiante, visto que ele se sente cobrado a 
fazer uma escolha de maneira defi nitiva. 
O período de transição para amadure-
cer e se tornar um pouco mais inde-
pendente também contribui para que 
essa fase do desenvolvimento seja mais 
conflitante. A partir desse contexto, a 
orientação profi ssional é um elemento 
necessário para auxiliá-lo. 

Existem diversas maneiras de 
exercitar a orientação profi ssional no 
ambiente escolar, e esse trabalho se 
desenvolve de maneira informativa e 
reflexiva. Não se trata de uma única 
etapa em que o estudante recebe 
apenas uma resposta, é um processo 
de autoconhecimento, acompanhado 
durante todo o Ensino Médio, para que 
possa fazer – ao fi nal do ciclo - sua esco-
lha de forma consciente e evitar possí-
veis frustrações. 

Esse trabalho gradativo permite que 
o jovem tenha um tempo maior para 
pensar, uma vez que muitos deles não 
se descobriram ainda; ou porque não 
sabem ou porque estão em dúvida entre 

várias opções. Além dos esclarecimentos 
em relação a profi ssões, auxilia também 
aqueles que já defi niram a carreira. 

O processo de orientação com um 
profissional da área de Psicologia, 
nesse momento, é fundamental para 
contribuir com o autoconhecimento, 
compreender o indivíduo como um 
todo, analisar o ambiente em que o 
aluno está inserido e direcionar os cami-
nhos a serem seguidos para a busca de 
informações, tais como entrevistas com 
especialistas de diversas áreas, visitas 
a feiras de profissões e realização de 
pesquisas. Outro fator importante é 
o auxílio na administração da angús-
tia que permeia essa fase, inclusive 
anseios e fantasias decorrentes das suas 
expectativas.  

Os métodos utilizados com os alunos 
podem ocorrer de maneira individual 
ou coletiva. Geralmente, são realizadas 
entrevistas para analisar suas caracte-
rísticas, exercícios para identifi car habi-
lidades e aptidões, bate-papo sobre o 
mercado de trabalho, dinâmicas e testes 
de interesses profi ssionais, já que nem 
sempre a vocação evidencia o real inte-
resse do jovem.  Assim, é possível iden-
tifi car o que o orientando deseja como 
escolha profissional e como fazê-la, 
além de verifi car possíveis influências 
familiares e apoiá-lo em sua decisão. 
Há, ainda, a questão do perfi l psicoló-
gico, pois características aparentemente 

favoráveis a um tipo de profi ssão podem 
resultar em um desempenho inconsis-
tente, por isso é necessário fazer ajus-
tes para atingir as metas. Ao fi nal dessa 
etapa, a devolutiva ocorre de forma 
individual.

É importante frisar que o conheci-
mento teórico a respeito das profi ssões 
ajuda, porém não basta, já que somente 
a vivência no ambiente de trabalho 
fornecerá o conhecimento real da 
ocupação e possibilitará ao jovem perce-
ber se a escolha foi a correta. O esforço 
pessoal, o compromisso e a dedicação, 
claro, são elementos essenciais para o 
bom desempenho.

A orientação profi ssional não ofere-
cerá uma resposta pronta e única. 
Ela analisa, dentro de um processo 
conjunto, as características pessoais do 
candidato e as diferentes áreas de traba-
lho, fatores que contribuem de forma 
gradativa para a descoberta de habilida-
des, aptidões e interesses relacionados 
ao seu estilo de vida.

Shutterstock

Jéssica Schleetz 

Graduada em Psicologia. Atua como 
Psicóloga Escolar no Colégio Santa 

Escolástica, de Sorocaba – SP.

O QUE VOCÊ VAI 
SER QUANDO 
CRESCER?

Escolher uma profi ssão é uma angústia 
cada vez mais latente nos nossos alunos. O 
trabalho de orientação vocacional tem por 
fi nalidade auxiliá-los nesses momentos de 
defi nição.
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COMO DEVE 
SER A ATUAÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA 
NA ESCOLA?

A Psicopedagogia na instituição escolar pode 
ser uma excelente ferramenta na prevenção 

das difi culdades de aprendizagem.

Shutterstock

MAIO   201928

COMPORTAMENTO



A psicopedagogia é uma área de estudo e 
de atuação que surgiu para contribuir na busca 
de soluções para problemas de aprendizagem e 
transtornos que podem aparecer durante o período 
escolar das crianças e jovens. É complexa a rede 
de fatores que interferem na construção da apren-
dizagem, e, neste sentido, esta área caminha na 
compreensão do indivíduo como ser cognitivo, 
afetivo, social e integral. 

Trabalhando em uma instituição escolar, o 
psicopedagogo tem o papel de veicular o processo 
de ensinar e aprender na escola de maneira cons-
trutiva, considerando o aprendiz sempre como 
alguém capaz e dinâmico, embora propício a sentir 
alguma difi culdade no percurso de construção do 

próprio conhecimento. 

É um trabalho que favorece 
elencar elementos por parte do 
professor para que este consiga 
discernir, na sua prática, o que é de 
sua competência enquanto ensi-
nante, o que é da escola enquanto 
instituição que promove a cons-
trução do conhecimento e o que 
é do aluno, suas potencialidades 
e limitações. O psicopedagogo 
intervém oferecendo ajuda, cola-
boração ao professor, ao grupo ou 
à escola, permitindo que alguns 
aspectos que não se manifesta-
vam tornem-se evidentes para 
serem delimitados e modifi cados.

O psicopedagogo é um profi s-
sional contratado pela escola para 
atuar na função de apoio pedagó-
gico, realizado no espaço escolar 
por iniciativa da própria equipe. 
Ele também realiza um trabalho 
de assessoramento na instituição, 
fazendo o levantamento e inter-
vindo na compreensão e análise 
das práticas escolares e suas rela-
ções com a aprendizagem. Este, 
ainda, visa analisar, diagnosticar 
e elaborar projetos pedagógi-
cos, trazendo possibilidades de 
promoção e enriquecimento da 
realidade da instituição. Todas 
essas formas de atuação têm o 
objetivo de elucidar os processos 
de ensino e aprendizagem dentro 
da escola, prevenindo as difi culda-
des de aprendizagem. 

Cabe ao psicopedagogo 
intervir para desenvolver 
atividades que estimulem 
nos indivíduos a releitura e 
reelaboração do trabalho, 
tendo em vista a articula-
ção dos aspectos afetivos, 
cognitivos e sociais, partindo 
sempre da ideia de que a 
aprendizagem ocorre em 
uma constante busca de 
interesses, descobertas e 
construções. Portanto, ele 
passa a assumir a função 
de gerador responsável pela 
conscientização do processo 
de aprendizagem. 

Outra forma de atuação 
do psicopedagogo institu-
cional é trabalhar a partir 
dos grupos operativos, cuja 
proposta foi apresentada 
pelo psicanalista suíço 
Enrique Pichon Rivière, na 
década de 1940, e está funda-
mentada na Psicologia Social. 
A técnica dos grupos opera-
tivos centra-se no relaciona-
mento das necessidades de 
um grupo. A psicopedagogia, 
quando se preocupa com 
a atenção e o atendimento 
grupal, busca evidenciar e 
fortalecer a construção de 
conhecimento produzido 
de forma coletiva. Assim, os 
grupos operativos objetivam 
mudança, trazendo à cons-
ciência do grupo os medos e 
as ansiedades que provocam 
a resistência, redefi nindo os 
papéis e buscando o apare-
cimento da solução da tarefa 
na inter-relação grupal.

A técnica dos grupos 
operativos auxilia na tomada 
de consciência de elemen-
tos que podem interferir 
na qualidade do trabalho 
do grupo, possibilitando 
uma maior integração dos 
indivíduos que o formam. 
Além disso, promove o 

estabelecimento de vínculos nas rela-
ções interpessoais.

Dentro desta perspectiva, o Colégio 
Padre Ovídio, enquanto espaço educa-
cional, contempla a singularidade 
de cada sujeito e conta com o Centro 
de Acompanhamento Psicológico e 
Psicopedagógico (CAPP), formado 
atualmente por quatro psicopedago-
gas e uma psicóloga, que desenvolvem 
ações coletivas com toda a comunidade 
escolar, na busca da compreensão de 
como acontece a relação ensino-apren-
dizagem no espaço educativo, vislum-
brando o fortalecimento da inclusão 
escolar de todos os alunos.

O trabalho psicopedagógico na 
escola tem como meta promover a 
mediação que possibilite a execução 
efi caz da tarefa. Por meio da criação dos 
grupos operativos dentro da instituição 
escolar, os papéis precisarão ser defi ni-
dos e alguns obstáculos, como angústia, 
medo, insegurança, que fi carão eviden-
tes no decorrer do trabalho, deverão 
ser enfrentados para que se desenvolva 
uma dinâmica institucional constante.

Paula Costa Lima
Pedagoga, psicopedagoga e especialista 
em Educação Especial e AEE. Atua como 

Psicopedagoga Institucional no Colégio 
Padre Ovídio, de Feira de Santana – BA.

O PSICOPEDAGOGO 
TEM O PAPEL 
DE VEICULAR O 
PROCESSO
DE ENSINAR E 
APRENDER NA 
ESCOLA DE MANEIRA 
CONSTRUTIVA.
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FORA DA SALA 
TAMBÉM É LUGAR DE 
DESENVOLVIMENTO
O esporte e a vivência de acampamentos educativos 
também promovem situações que estimulam a 
socialização, o fortalecimento emocional e a 
construção de valores éticos e morais.

A educação é uma construção lenta e trabalhosa que 
depende de um somatório de ações e esforços conjuntos 
entre família e escola, cabendo à família desenvolver e 
cultivar valores extremamente importantes para a forma-
ção do caráter individual da criança e à escola propor-
cionar a socialização e o reforço dos comportamentos 
sociais essenciais para a boa convivência, o respeito, 
a solidariedade e a autonomia. 

Considerando a atual situação social do nosso 
país, percebe-se que, ao conviver em um mundo 
com diversas restrições referentes à insegurança 
e baseado em convivências limitadas a ambien-
tes controlados, a criança de hoje tende a 
desenvolver comportamentos e hábitos funda-
mentados na verdade prática que norteia sua 
rotina, assimilando conceitos e incorporando 
sensações já coletivas, como medo, insegu-
rança, desconfi ança, individualismo e egoísmo. 

Neste ínterim, o contato com a natureza e o 
meio ambiente igualmente se mostram restritos 
a ambientes planejados e não naturais. O cres-
cimento dos grandes centros urbanos influen-
cia novas rotinas pessoais e familiares, relações 
interpessoais e com a natureza. O exponencial 
crescimento da criminalidade, associado à inevi-
tável sensação de insegurança, estimula a popula-
ção ao recolhimento individual e familiar intramuros, 

Shutterstock

A VIVÊNCIA DE ACAMPAMENTOS 
EDUCATIVOS VALORIZA A 
CONVIVÊNCIA FRATERNA, O 
TRABALHO COMUNITÁRIO E O 
CUIDADO COM O AMBIENTE.
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trazendo como consequência uma gera-
ção de crianças e jovens com diversos 
conflitos de comportamento, distantes 
social e coletivamente, carentes emocio-
nalmente e com severas difi culdades de 
socialização coletiva e assimilação de 
conceitos e valores importantes, como 

respeito ao próximo e empatia. 

Compreendendo este 
cenário, cabe à escola 

superar o grande 
desafio de 

proporcionar aos estudantes momentos e situações 
que possam auxiliar no seu desenvolvimento pessoal e 
humano. Dentre outras formas, o esporte e a vivência de 
 acampamentos educativos aparecem como ferramentas 
úteis e que podem ser bastante exploradas pela equipe 
escolar. 

Um projeto de Educação Física escolar deve, por 
meio de atividades físicas, colaborativas e desporti-
vas, não ser restrito apenas ao desenvolvimento da 
corporeidade e autonomia motora, mas englobar 
também aspectos de socialização importantes e 
vivências exploratórias, desenvolvendo o espírito 
colaborativo, o respeito ao próximo, a compreen-
são coletiva e a cooperação solidária, responsável 
e fraterna, além de estimular a manutenção de 
hábitos de vida saudáveis. 

O conceito de participação esportiva traz 
consigo demonstrações reais e claras de diversas 
situações sociais: vitória, derrota, colaboração, 

trabalho em equipe, empatia, esforço pessoal, 
recompensa pelo esforço, frustração, alegria, 

vantagem, desvantagem etc. 

Com objetivos similares e complemen-
tares, a vivência de acampamentos educati-
vos (conceito criado pela Associação Cristã 
de Moços da Noruega, em 1885) valoriza a 
convivência fraterna, o trabalho comunitá-
rio e o cuidado com o ambiente no contato 
com a natureza. Assim, sob a mediação do 
professor, o estudante se vê em condições 
de estruturar competências que contribuem 
para a sua formação integral, desenvolvendo 

a autonomia, a consciência ecológica e o rela-
cionamento interpessoal e social baseado no 

respeito e na boa convivência. 

Tanto pelo esporte quanto pela vivência 
de acampamentos, ao participar de ativida-

des bem planejadas e orientadas; as crianças e 
jovens se deparam, pela própria atividade, com 

situações que as colocam em desequilíbrio físico 
e emocional, proporcionando ao professor uma 
ótima oportunidade de intervenção construtiva, 
que, ao intervir no momento adequado, auxilia 
para a reflexão individual e coletiva, contribuindo, 
assim, com o processo de formação da consciência 
cidadã e da argumentação crítica dos alunos.

Compreendendo a importância de tais expe-
riências, cabe à escola valorizar dentro de seu 
programa pedagógico tais temáticas, que podem 
ser atreladas à disciplina de Educação Física ou 
fazer parte de um projeto institucional maior. 

Independente da forma de 
organização e aplicação, a 
valorização da função do 
professor enquanto media-
dor de situações planejadas 
e condutor de processos de 
reflexão é extremamente 
importante. 

Já ao professor cabe a 
valorização de comporta-
mentos adequados, os bons 
exemplos a serem seguidos, 
a coerência entre o discurso 
e a prática, o estímulo à boa 
convivência, a retomada, 
sempre que necessário, da 
discussão sobre valores e 
conceitos sociais e huma-
nitários, o fortalecimento 
emocional individual e cole-
tivo dos alunos; enfim, ser 
agente auxiliar na construção 
de novos cidadãos com cons-
ciência crítica e argumenta-
tiva sustentada nos valores 
humanos e solidários. 

O educador deve, por fi m, 
entender o real signifi cado da 
docência na Educação Básica: 
construir meios para que as 
crianças e jovens percorram 
o caminho da formação do 
caráter e da personalidade, 
de modo que possam exer-
cer a cidadania plena em 
suas localidades e regiões, 
desenvolvendo relações e 
transformando a sociedade.

Prof. Dr. Cyro Garcia 
Soares Leães

Doutor em Patologia 
Investigativa, mestre em 
Ciências da Saúde e do 

Esporte, pós-graduado em 
Gestão de Agremiações 

e graduado em Educação 
Física.  Atuou como diretor 
de instituições particulares.
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Rainha de Katwe 
(Queen of Katwe)

Dirigido por Mira Nair, este inspirador drama biográfi co é 
baseado no livro “Rainha de Katwe - A emocionante história 
da garota que conquistou o mundo do xadrez” e apresenta 
a trajetória de Phiona Mutesi (interpretada por Madina 
Nalwanga), jovem ugandesa moradora da comunidade peri-
férica de Katwe que, após a visita de um missionário que a 
ensina xadrez, afeiçoa-se por esse esporte a ponto de partici-
par de grandes torneios. A fascinação de Phiona por tal moda-
lidade estratégica e sua persistência em competir tornam o 
xadrez uma possível alternativa para que ela alcance melhores 
condições de vida para sua família. Em seu percurso com o 
esporte, Phiona conquistou, com apenas 14 anos, o título de 
Candidata a Mestre nas Olimpíadas de Xadrez de 2010.

O homem que viu o infi nito 
(The man who knew infi nity)

Este longa-metragem do diretor Matthew Brown traz 
o ator Dev Patel como intérprete do pesquisador Srinivasa 
Ramanujan, pioneiro em teorias matemáticas na Universidade 
de Cambridge, na Inglaterra, durante a Primeira Guerra 
Mundial. Natural da cidade de Madras, na Índia, Ramanujan 
já demonstrava habilidades matemáticas excepcionais desde 
muito jovem, mas a difi culdade na conquista de bolsas de 
estudo o levou a realizar pesquisas de forma autodidata. Seu 
interesse na área acadêmica despertou a atenção de profes-
sores da Universidade local, que o indicaram para estudos na 
tradicional instituição britânica. Durante sua carreira cien-
tífi ca, Ramanujan trouxe contribuições ao estudo de áreas 
como teoria dos números, conjuntos infi nitos e soluções para 
problemas não resolvidos em Matemática.

O melhor professor da minha vida 
(Les grands esprits)

Esta dramédia francesa dirigida por Olivier Ayache-Vidal 
propõe compor um retrato dos eventuais impactos prove-
nientes do relacionamento construído entre professores e 
alunos. Na trama, o arrogante professor François Foucault 
(Denis Podalydès) aceita lecionar temporariamente em uma 
escola suburbana, onde suas habilidades em sala de aula são 
levadas à prova por estudantes indisciplinados; em especial, 
pelo adolescente Seydou (Abdoulaye Diallo). Ao longo de 
sua trajetória na instituição e no contato com a realidade dos 
alunos e de outros professores, Foucault percebe um sistema 
marcado por preconceitos e desigualdade social, no qual a 
educação e a empatia surgem como alternativas transforma-
doras e de superação.

País/Ano: EUA/2016 

Duração: 124min.

Gênero: Drama biográfi co/esportes

País/Ano: Reino Unido/2015 

Duração: 108min.

Gênero: Drama biográfi co

País/Ano: França/2017 

Duração: 106min.

Gênero: Comédia dramática
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Gustavo Nery
Graduado em Jornalismo.
É Editor de Texto do SAS.
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EU SOU MALALA

As particularidades em torno da educação são 
um tópico bastante discutido na contemporanei-
dade, inclusive no cenário brasileiro que concerne 
ao tema. Em meio a tantos debates, sugere-se uma 
leitura que suscita reflexões sobre sua importância; a 
biografi a Eu sou Malala, que discorre sobre a trajetória 
da jovem ativista paquistanesa Malala Yousafzai, é 
uma indicação interessante e que aborda esse tópico 
sob perspectiva testemunhal.

Proporcionando uma leitura simples e de cará-
ter autobiográfi co, Malala escreve (com auxílio da 
jornalista Christina Lamb) sobre eventos cotidianos 
que marcaram sua infância no vale do Suat, região 
tomada pelo movimento fundamentalista do Talibã, 
e os obstáculos que precisou enfrentar para perseguir 
seu amor pelos estudos, em uma sociedade repressora 
que não os favorece para a população. 

Dentre as memórias descritas na obra, uma das 
mais marcantes é o atentado que a jovem sofreu por 
ser defensora dos direitos estudantis e femininos: em 

2012; um homem disparou três tiros contra Malala em um ônibus escolar, 
atingindo-a na cabeça com um deles. Após difícil recuperação, a garota, em 
seu décimo sexto aniversário, é convidada à Nova York para discursar no prédio 
das Nações Unidas. Tida como símbolo de protesto pacífi co, ela é a pessoa 
mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, e em seu livro fala sobre empatia, 
sororidade, direitos femininos e infantis.

A história de Malala e sua luta política e social pelo conhecimento inspira 
educadores ao redor do mundo por trazer luz para os aspectos humanitários 
do ensino escolar, que surge como uma alternativa possível para a redução 
de desigualdades e a formação intelectual, artística e social dos indivíduos. 
Por esse motivo, merece ser visitada como um lembrete da importância de se 
exercer o direito à instrução, podendo inclusive ser repassada aos estudantes 
como exemplo a ser seguido.

Autoras: Malala Yousafzai e Christina Lamb
Ano: 2013



Apostar na formação dos gestores e 
professores é um dos compromissos do 
SAS diante de suas escolas parceiras. Por 
isso, logo no começo do ano são reali-
zados dois eventos com o objetivo de 
reunir educadores de diversas escolas 
que fazem parte do SAS para discutir 
temas da área da educação que estão 
em pauta. Realizado em Fortaleza e em 
São Paulo, o Congresso de Educação SAS 
é o primeiro evento de formação do ano.

Diante de um cenário de mudanças 
na Educação brasileira, o objetivo do 
Congresso foi trazer mais informações 
a gestores e professores para que eles 
possam passar tranquilamente por esse 
momento de descobertas e adaptação. 
Para esta missão, foram convidadas 
personalidades referência no meio 
educacional.

Em Fortaleza, a educadora Cláudia 
Costin deu início ao congresso focando 
principalmente na formação dos profes-
sores diante de um cenário que muda 

Próximos eventos:

a cada ano, reforçando, 
portanto, que os professo-
res devem acompanhar tais 
atualizações para garantirem 
uma educação mais valorosa 
aos alunos. Em seguida, foi a 
vez de Anna Penido e Miguel 
Th o m p s o n  d e b a te re m , 
mediados pelo Diretor de 
Consultoria Educacional do 
SAS, Renato Gurgel, a neces-
sidade do desenvolvimento 
das habilidades socioemo-
cionais nos alunos, algo 
que está indicado na Base 
Nacional Comum Curricular.

A mesma proposta foi 
replicada na edição de São 
Paulo, ocorrida em fevereiro. 
Na capital paulista, Cláudia 
Costin e Miguel Thompson 
continuaram falando sobre 
a formação do professor, e 
Fernando Trevisani conduziu 

uma ofi cina sobre “Metodologias ativas de ensino” 
para professores do Ensino Fundamental Anos 
Finais. Em ambos os eventos, houve ainda momen-
tos específicos para cada etapa da Educação 
Básica para falar sobre planejamento e práticas 
pedagógicas. 

Fotos divulgação

1º de junho | Fortaleza – CE 1º de junho | Goiânia – GO 13 e 14 de agosto |Porto de Galinhas – PE
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CONFIRA!

Nas próximas páginas, abordamos diversos 
assuntos relacionados à BNCC do Ensino Médio.

O que muda?
O que permanece?
Como será essa nova escola?

Nas próximNas N s próóximm
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HABEMUS
BNCC!
A Base Nacional Comum Curricular para 
o Ensino Médio é o primeiro passo para a 
construção de uma escola que aposte mais 
no desenvolvimento do aluno. 

Após um longo processo de discussão por todo o país, 
enfi m o Brasil concluiu a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). A parte que faltava do documento, referente ao Ensino 
Médio, foi aprovada em dezembro passado. Reformular o 
Ensino Médio sempre foi um tema delicado, desde a criação 
de uma Medida Provisória referendando como deveria ser 
essa etapa até a aprovação da BNCC, bastante consonante 
com a Lei do Novo Ensino Médio. Passada essa fase, o docu-
mento chega às nossas mãos com alterações importantes no 
modo de ensinar e aprender, visando oferecer uma posição 
de maior protagonismo no jovem e garantindo a todos os 
mesmos direitos de aprendizagem.

O problema não é necessariamente o Ensino Médio. Desde 
a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental, é 
possível enxergar defi ciências. Temos ainda uma escola muito 
conteudista, que, no caso do Ensino Médio, se acentua com 
treze disciplinas que não conversam entre si. Possivelmente 
a falha na Educação brasileira se manifeste nos altos índices 
de abandono escolar. Atualmente, 28% dos estudantes de 
Ensino Médio têm mais de dois anos de atraso; 26% aban-
donam a escola ainda no primeiro ano, e a variação do Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi positiva 
apenas de 0,3 ponto entre 2005 e 2011. Temos ainda aproxi-
madamente dois milhões de estudantes fora dessa etapa e 
formando a geração “nem-nem” (nem trabalha, nem estuda). 
Além disso, o número de matrículas é cada vez menor ao 
longo dos últimos cinco anos, com decréscimo signifi cativo. 
Nós estagnamos em relação a quase todas as metas estabe-
lecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).

E o que muda com esse novo Ensino Médio? A carga horá-
ria será dividida em 60% para os conteúdos essenciais para a 
aprendizagem, defi nidos pela BNCC, e em 40% para os itine-
rários formativos (IFs). Ao todo, deve ser trabalhado em, no 
mínimo, 3000 horas, podendo ser flexível a distribuição da 
carga horária ao longo dos anos. Na estrutura proposta, os 
componentes curriculares (as disciplinas trabalhadas atual-
mente) são distribuídos em quatro áreas do conhecimento, 
preenchendo os 60% da carga horária, sendo apenas Língua 
Portuguesa e Matemática obrigatórios nas três séries. 

Os IFs são caminhos distintos que possibilitam os estudan-
tes ajustarem as suas preferências aos seus projetos de vida, 
cuja oferta considera as possibilidades das escolas e redes. A 
carga horária destes pode ser distribuída em até cinco itine-
rários, que podem se transformar em múltiplas possibilida-
des, ou, o que é a grande novidade, contemplar a formação 
técnica e profi ssional. A intenção é que os IFs se materializem 
no protagonismo juvenil, e isso pode ser feito por meio de 
laboratórios, ofi cinas, clubes, observatórios, entre outros. 

A grande dúvida e que causa calafrios em muitos educa-
dores é como essa distribuição de 60% e 40% pode ser 
feita. Além de haver um caminho específi co pensando nos 
itinerários formativos, há uma diferenciação da organiza-
ção dessa parte da Base com a da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Lá, todos os componentes curriculares são 
organizados com suas respectivas habilidades. Já no Médio, 
o professor inicialmente não vai ver sua disciplina de forma 
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clara, pois as habilidades estão orga-
nizadas dentro de uma mesma área 
de conhecimento. Nesse ponto, a Base 
peca, pois não deixa explícito como 
se deve trabalhar as disciplinas nem 
apresenta um documento de transição. 
Exige, portanto, um árduo trabalho de 
interpretação do documento. Existe o 
modelo de disposição em espiral do 
conteúdo, e as habilidades fazem os 
componentes conversarem entre si, isso 
só precisa ser interpretado. 

Não será uma tarefa fácil. Os 
professores estudaram em uma 
universidade focada muito mais na 
qualificação técnica do que prática. 
Não se estimulou, de maneira geral, 

a interdisciplinaridade, e esse é um 

elemento latente na Base. Além disso, 

há um grande desafi o na implementa-

ção no que tange a atuação do profes-

sor, que é pensar em como tornar o 

aluno protagonista. É urgente repensar 

a formação docente para fazer valer o 

que está na Base.

Outro ponto que deve sofrer alte-

rações substanciais são os vestibula-

res. O vestibular em si não perde força 

porque continua sendo a entrada para 

o Ensino Superior. As matrizes do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e dos 

demais processos seletivos deverão ser 

elaboradas em consonância com a 

BNCC; a Matriz de Referência do ENEM 

deverá ser reformulada até 2022, por lei 
estabelecida nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs). Pela primeira vez, o 
país tem um documento que vai conver-
sar diretamente com a prova do vesti-
bular, e este estará sujeito àquele; antes 
acontecia o contrário: a prova determi-
nava o que se tinha que estudar, fazendo 
inclusive grandes distorções regionais 
nos currículos dos vestibulares.

Vale dizer: BNCC não é currículo, 
é bússola. A construção de um docu-
mento é o primeiro passo para que a 
escola passe a ter mais sentido. Antes, 
havia baixos índices de aprendizagem 
porque não existia norte. Agora, temos 
a BNCC, que é o que precisávamos. Com 
todas essas mudanças, espera-se que o 
cenário mude. Mas, sabemos que um só 
documento não é sufi ciente. É preciso 
ter mais políticas públicas efetivas, 
formação de professores adequada e 
todo um conjunto de ações para melho-
rar a educação. Como já explanamos, o 
Ensino Médio não é o problema. Tudo 
começa lá na base da educação e vem 
se potencializando ao longo dos anos. 
A BNCC é o pontapé para que a gente 
possa construir uma sociedade plural 
e mais bem organizada, e também 
depende de nós, educadores, fazer essa 
missão ter êxito.

Ademar Celedônio 
Professor de Matemática e autor de 

material didático. É Diretor de Ensino 
e Inovações Educacionais do SAS.

A CONSTRUÇÃO DE 
UM DOCUMENTO É O 

PRIMEIRO PASSO PARA 
QUE A ESCOLA PASSE A 

TER MAIS SENTIDO.
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1) Qual o principal objetivo da BNCC – Etapa Ensino Médio?

A BNCC – Etapa Ensino Médio pretende promover a elevação da qualidade do ensino no país, por meio de uma referência 
comum obrigatória para todas as escolas de Educação Básica, respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos entes 
federados e às escolas. A BNCC – Etapa Ensino Médio é um instrumento que contribuirá na inserção dos jovens no mundo 
do trabalho e para que se tornem cidadãos plenos, preparados para os desafi os do século 21.

2) Como a BNCC pode contribuir para melhorar a qualidade do Ensino Médio?

A partir da BNCC – Etapa Ensino Médio, as secretarias de educação e as escolas poderão 
elaborar seus currículos e projetos pedagógicos com autonomia e aplicando técnicas de 
ensino com interdisciplinaridade e flexibilidade, respeitando a diversidade e as realida-
des locais. A BNCC – Etapa Ensino Médio possibilita, por exemplo, que o próprio aluno 
escolha em quais áreas do conhecimento quer se aprofundar, garantindo também 
a opção por uma formação técnica e profi ssional que lhe auxilie na inclusão 
no mercado de trabalho.

3) Quais as competências específi cas para o Ensino Médio?

Além das competências gerais da Educação Básica, a BNCC – Etapa 
Ensino Médio está organizada por áreas do conhecimento, com a fi nali-
dade de integrar dois ou mais componentes (disciplinas) do currículo, para 
melhor compreender e transformar uma realidade complexa. As áreas do 
conhecimento defi nidas na BNCC – Etapa Ensino Médio são: Linguagens e 
suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa); 
Matemática; Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a).

4) A carga horária vai mudar?

Para o Ensino Médio diurno, a carga horária, atualmente de 2.400 horas, 
deverá ser ampliada para 3.000 horas, até o início do ano letivo de 2022. 
No Ensino Médio noturno, a proposta pedagógica poderá, para garantir a 
permanência e o êxito desses estudantes, ampliar a duração do curso para mais 
de 3 anos, com menor carga horária diária e anual, garantido o total mínimo de 
2.400 horas até 2021 e de 3.000 horas a partir do ano letivo de 2022.

5) Como fi ca o ensino técnico-profi ssional?

A formação técnica e profi ssional será mais uma alternativa para o aluno. Antes, o jovem 
que quisesse cursar uma formação técnica de nível médio precisava ter 2.400 horas no ensino 
regular e mais 1.200 no técnico, totalizando 3.600 horas. Agora, o jovem poderá optar por uma 
formação técnico-profi ssional dentro da carga horária do Ensino Médio, sendo 1.800 horas-aulas 
dedicadas às áreas do conhecimento e 1.200 para os itinerários formativos, totalizando 3.000 horas. Ao todo, são cinco 
itinerários formativos, sendo um para cada área do conhecimento. O itinerário formativo é de livre escolha do aluno, mas 
a escola deverá oferecer pelo menos dois deles.

10 PONTOS PARA ENTENDER A BASE
A Base Nacional Comum Curricular – Etapa Ensino Médio foi homologada no fi nal do 

ano de 2018 e apresentou uma série de mudanças no modo de ensinar e aprender nessa 
etapa da Educação Básica. Muitas são as dúvidas de educadores de todo o país. A seguir, 
selecionamos dez perguntas bem recorrentes, buscando esclarecer esses pontos. Confi ra:
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6) Os alunos terão de estudar somente em escolas técnicas?

As escolas e redes de ensino têm autonomia para organizar o ensino técnico e profi ssional e deverão orientar seus estu-
dantes, inclusive na escolha dos itinerários, tendo como princípio que a formação geral e a técnico-profi ssionalizante são 
indissociáveis. Os estudantes poderão, por exemplo, fazer a formação técnica e profi ssional em outra instituição, cabendo à 
escola de origem emitir a certifi cação. 

7) Como as escolas irão organizar os itinerários formativos?

As escolas e as redes de ensino têm autonomia para organizar seus itinerários formativos, sendo que cada escola deverá 
ofertar pelo menos dois itinerários. Para garantir opções aos estudantes, cada município deverá ofertar pelo menos dois 

itinerários. Essa foi uma das demandas apresentadas durante o processo de audiências públicas, para 
que os estudantes que vivem nos pequenos municípios tivessem as mesmas oportunidades. A 

estrutura dos itinerários formativos é defi nida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
do Ensino Médio.

8) O Ensino Médio poderá ser feito totalmente a distância?

Não. O ensino a distância é uma opção para as redes de ensino, que poderão adotá-lo ou 
não mediante suas necessidades e controle de qualidade, preferencialmente nos 

itinerários formativos. Para oferecê-lo, precisarão disponibilizar suporte tecno-
lógico e pedagógico. A maior parte do currículo será sempre dada em aulas 

presenciais. No ensino diurno, a carga máxima a distância poderá chegar a 
20% do total de horas e deverá ser adotada preferencialmente nos itine-

rários formativos. Em uma carga de 3.000 horas, 600 horas poderão ser a 
distância. No ensino noturno, em razão das especifi cidades do estudante, 
a carga a distância pode alcançar até 30%. Considerando-se 3.000 horas, 

seriam 900 horas. 

9) Como fi ca a situação dos alunos que estão cursando o Ensino Médio 
pelas normas antigas?

Os estudantes matriculados em data anterior à implementação dessas 
diretrizes têm direito de concluir os estudos segundo as normas antigas ou 

de migração para a nova organização curricular. Nesse caso, terão garantia 
de aproveitamento integral dos estudos e a escola não poderá estender o 

curso. 

10) Como fi ca o Enem com a BNCC – Etapa Ensino Médio?

É provável que a mudança ocorra em 2021. Com a homologação da BNCC no 
fi m de 2018, as escolas e redes terão o ano seguinte para compor seus currículos, ou seja, 
2019. As provas continuarão em dois dias. No primeiro, serão cobradas as competências 
e habilidades das quatro áreas gerais da BNCC (Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas). Para o segundo dia, as provas serão de acordo com os 
itinerários formativos. A inclusão do itinerário de formação técnica e profi ssional, especifi -

camente, está em discussão. 

Fonte: Ministério da Educação. (adaptado)
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FORMAÇÃO

FORMAÇÃO 
DOCENTE: 
ENTRE A 
EMERGÊNCIA E 
A URGÊNCIA

Durante o século XX, diversos países se depara-
ram com a necessidade de formar uma nova mão de 
obra devido aos avanços tecnológicos. O que sempre 
esteve latente foi a sobrevivência dos países no “jogo”. 
Não ter condições de “jogar” vale para muitas nações 
o título de “subdesenvolvido”, melhorado para “em 
desenvolvimento” nos últimos anos. A impossibilidade 
de integração a esse universo é, em certa medida, um 
paralelo com o exercício docente, especialmente pelas 
inovações digitais e pala urgência da formação integral 
dos indivíduos.

A Base Nacional Comum Curricular aponta que 
não há outro caminho senão aquele que cria possi-
bilidades comunicacionais e tecnológicas. Por muito 
tempo no século XX, a informação era a meta de esco-
las e vestibulares. O século XXI, diante dos avanços 
tecnológicos, trouxe a preocupação com a produção de 
conhecimento. Logo, hoje em dia, a escola deve mobi-
lizar recursos humanos e materiais para a produção 
de conhecimento.

A BNCC busca construir uma nova escola. 
Mas será que nossos professores estão 
preparados para ela?



Luiz Carlos 
Rodrigues 

Mestre em Psicologia 
da Educação e 

historiador. 
É Consultor 

Pedagógico do SAS.

OS PROFISSIONAIS PRECISAM 
BUSCAR CONHECIMENTOS 
NOVOS, AS EMPRESAS/
ESCOLAS PRECISAM 
OFERECER FORMAÇÕES 
QUE APROXIMEM OS 
COLABORADORES DA 
NOVA REALIDADE.
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A formação docente atual é mais que necessária 
por uma razão simples: hoje não temos professo-
res formados que nasceram no século XXI. Quem 
nasceu em 2000 estava prestando o ENEM em 

2018, considerando a idade ideal 
para o término da Educação Básica 
dos nascidos no século XXI. Essa 
situação traz o fato de que em 2019 
todos os docentes ainda têm suas 
formações forjadas nos preceitos do 
século XX. 

Assim, devemos reconhecer que 
a formação para a docência visou 
atender a outro contexto, em que 
informações não circulavam com a 
velocidade que conhecemos, não 
havia preocupações em desenvol-
ver competências, o conteúdo era 
o centro e o protagonismo não se 
fi xava nos alunos, e sim no profes-
sor. Algo bem diferente do que é 
proposto pela BNCC, que pretende 
dar aos alunos, além do protago-
nismo, possibilidades de desenvol-
vimento cognitivo, crítico, integral e 
socioemocional. 

A BNCC dialoga com a clássica 
crítica de Paulo Freire à chamada 
“educação bancária”, em que o 
modelo de educação partiria do 
pressuposto de que os alunos nada 
sabiam. Apenas em 1988 com a 
Constituição Brasileira e, poste-
riormente, em 1996, com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), o cenário mudou 
e trouxe à tona preocupações e 

compromissos com um 
modelo de Educação demo-
crático, inclusivo, integral e 
atento às novas demandas.

Voltando à comparação 
inicial, pode-se dizer que 
a tecnologia é o ponto em 
comum nesses dois fenô-
menos: na substituição 
dos parques industriais e 
na emergência da forma-
ção docente. Em ambos, o 
desenvolvimento tecno-
lógico chega e se coloca 
como impeditivo ao modelo 
antigo. Assim, ao impor 

essas mudanças, a tecnologia também 
dita o perfi l do profi ssional.

Os profissionais precisam buscar 
conhecimentos novos, as empresas/
escolas precisam oferecer formações 
que aproximem os colaboradores da 
nova realidade, e aqueles que ainda 
não chegaram ao mercado de trabalho 
devem (ou deveriam) estar inseridos em 
propostas pertinentes.

Nos países desenvolvidos, ao fi nal 
do período análogo à Educação Básica, 
os alunos em geral conseguem aces-
sar democraticamente o mercado de 
trabalho. Hoje, a conclusão da Educação 
Básica no Brasil não garante isso. O 
mercado se mostra mais exigente em 
relação à formação adquirida. 

Diante desse raciocínio, vemos a 
BNCC buscando diálogos íntimos com 
os preceitos que defi nem a vida contem-
porânea. As competências gerais trazem 
implícitas as preocupações atuais com o 
desenvolvimento do ser integral, crítico, 
argumentativo, consciente das possibili-
dades digitais e materiais que envolvem 
o meio. 

Temos, portanto, um momento de 
avanço tecnológico na Educação que 
necessita de atores que dialoguem 
com as demandas do cotidiano. Nesse 
sentido, a formação docente precisa 
aproximar, cada vez mais, os profis-
sionais da Educação com a realidade, 
a necessidade e os desejos dos alunos. 

Espera-se que os profes-
sores sejam o meio entre 
a consciência (realidade) 
e os sujeitos (alunos). Não 
se imagina nada diferente, 
fazendo com que a urgên-
cia da formação continuada 
seja realidade nas escolas, 
que, por sua vez, passam a 
ser polos de conhecimentos. 
As universidades não podem 
mais ser os únicos centros 
de produção, mantendo a 
distância entre a pesquisa 
e a prática docente. É a 
escola o espaço atual dessa 
aproximação.

Ta m b é m  r e l e v a n t e 
nesse processo de formação 
docente está a observação 
pedagógica orientada siste-
maticamente pela gestão ao 
longo de um período letivo. 
Esse elemento transformador 
possibilita aos docentes refle-
xões sobre conceitos, práticas 
e condutas, além de subsidiar 
possibilidades de formações.

Por fim, os professo-
res e as escolas precisam 
compreender o momento 
revolucionário da Educação 
brasileira e, conjuntamente, 
organizar recursos e esforços 
para promover uma forma-
ção continuada, tanto no 
universo acadêmico quanto 
no próprio ambiente escolar.
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Após anos de discussão e muitas idas e vindas, foi a 
vez do Ensino Médio ganhar a sua Base Nacional Comum 
Curricular. Aprovada em dezembro de 2018, o novo docu-
mento defi ne o que deve ser ensinado na etapa conclusiva 
da Educação Básica, com foco nas áreas do conhecimento já 
conhecidas: Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Além disso, a Base 
do Médio, como é chamada, também 
aponta a necessidade da construção 
de itinerários formativos, algo já 
indicado na Lei do Novo Ensino 
Médio, de fevereiro de 2017.

AGORA É 
A VEZ DO
ENSINO MÉDIO
Em um bate-papo sobre BNCC do Ensino Médio, a 
educadora Cláudia Costin destaca a construção de 
um projeto de vida para o aluno e a fl exibilidade 
dos itinerários formativos.

ENSINO MÉDIO



Antes da Base, cada série Ensino Médio poderia 
ser composta por até 13 disciplinas; agora, apenas 
Língua Portuguesa e Matemática são obrigatórias 
nos três anos dessa etapa, e as demais disciplinas 
entram na parte defi nida pela Lei do Novo Ensino 
Médio para a BNCC (60% da carga horária total) 
ou nos itinerários formativos (40%). A distribui-
ção das demais disciplinas – História, Geografi a, 
Física, Química etc. –  fi ca a critério da escola, que 
pode concentrá-las em um, dois ou mesmo nos 
três anos.

A BNCC objetiva tornar o aluno protagonista 
do seu processo de aprendizagem, bem como 
trazer mais sentido ao que ele vê em sala de aula. 
“Se a gente quer equidade, é fundamental defi nir 
com clareza o que cada criança tem o direito de 
aprender, quais são as aprendizagens mínimas, 
esteja no público ou no particular, no Amazonas 
ou no Rio Grande do Sul. Foi um avanço muito 
positivo”, afi rma Cláudia Costin, que já foi diretora 
global de educação do Banco Mundial, secretária 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro, minis-
tra do Ministério da Administração e secretária de 
Estado da Cultura de São Paulo; hoje atua como 

professora universitária e percorre o Brasil e o 
mundo conhecendo práticas educacionais 

bem-sucedidas. 

A versão homologada pelo Ministério 
da Educação no final do ano passado, 
segundo Cláudia, “é mais rica e permite 

arranjos diferentes de organização de 
grade. Uma escola que usa a aprendizagem 

baseada em projetos pode se organizar dessa 
maneira; se outra usa itinerários formativos, 

também pode se organizar ao longo dos três anos”, 
ou seja, a Base permite às escolas flexibilidade, 
podendo atender seus alunos conforme as suas 
necessidades.

Além disso, a Base coloca o estudo em sintonia 
com a vida do aluno. “Hoje há pesquisas sobre como 
funcionam adolescentes e jovens que mostram que 
se o jovem se sentir sujeito da sua própria apren-
dizagem, se ele perceber que é o empreendedor 
da sua vida escolar, tende a aprender muito mais”, 
comenta. Essa característica da Base está atrelada 
ao que Costin chama de “cultura da juventude”, que 
traz para sala de aula o que permeia sua vida. “A 
ideia é, em cada área do conhecimento, enfatizar 
o projeto de vida do aluno, e seus professores têm 
que ver o aluno não como um número, mas como 
portador de sonho. Isso signifi ca que o processo 
de ensino tem que formar o jovem apto a ser um 
pensador independente, alguém que formula seus 
próprios juízos”, conclui.

Itinerários formativos 

O MEC defi ne itinerários formativos (IF) como “o conjunto de 
disciplinas, projetos, ofi cinas, núcleos de estudo, entre outras 
situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no 
Ensino Médio”, ou seja, os itinerários formativos podem apro-
fundar-se em uma das áreas de conhecimento indicadas na Base 
ou na área de Formação Técnica e Profi ssional (FTP). Em resumo, 
os IFs se voltarão ao desenvolvimento de projetos de vida dos 
estudantes, dentro da área específi ca, permitindo-lhes refletir 
se essa carreira é mesmo a que querem seguir. 

A também membro do comitê técnico do Todos Pela 
Educação afi rma que “nesse sentido, é muito positivo a aplica-
ção dos itinerários formativos. Você tem uma Base Comum, mas 
depois o jovem escolhe uma área para se aprofundar. E isso vai 
ao encontro do que fazem os países com bons sistemas educa-
cionais, como Chile e Finlândia”. 

Como parte do processo de tradução da BNCC, caberá às 
redes de ensino ou escolas privadas defi nir que itinerários ofertar. 
“Não vai ser um trabalho simples, A Base não contém os itine-
rários. Além de traduzir, a escola vai ter que montá-los”, pontua 
Cláudia. Os países que têm os melhores índices educacionais 
apresentam uma variedade de itinerários formativos para que o 
jovem escolha segundo sua preferência de carreira. “Se o jovem 
preferir a carreira na área de Ciências Sociais, vai optar por disci-
plinas na área de Ciências Humanas; se preferir Engenheira, vai 
fazer Matemática ou Natureza”, diz.

As escolas privadas terão a obrigatoriedade por lei de oferecer 
no mínimo dois itinerários formativos, podendo chegar até cinco. 
Cabe à escola defi nir esses itinerários de acordo com o perfi l e o 
projeto de vida do seu alunado, a necessidade mercadológica, 
a busca por resultados, entre outros fatores.
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A BNCC OBJETIVA 
TORNAR O ALUNO 
PROTAGONISTA DO 
SEU PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM.
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E o ENEM, vai mudar?

Uma vez que a maneira de apren-
der e ensinar passará por um grande 
processo de mudança, os principais 
processos seletivos para as universida-
des no país, como o ENEM, também 
devem sofrer alterações. “O ENEM vai 
ter uma parte fi xa e uma parte diversi-
fi cada, que é como o americano já faz 
[o SAT - Scholastic Aptitude Test ("Teste 
de Aptidão Escolar", em tradução livre]. 
O aluno pode escolher um percurso 
dependendo da área que vai estudar 
na faculdade”, comenta Cláudia Costin. 
Isso signifi ca que o ENEM, assim como 
já acontece com os vestibulares Fuvest 
e Unicamp, pode passar a ter provas 
complementares, cabendo ao aluno 
defi nir a área de acordo com a carreira 
desejada.

Segundo a especialista, é uma 
tendência crescente nos vesti-
bulares no mundo todo 

+ Para saber mais sobre a Base Nacional Comum Curricular para 
o Ensino Médio, acesse: sasedu.co/portalbncc

enfatizar o uso de conceitos em situa-
ções concretas na realidade, uma vez 
que as novas diretrizes para a educação 
buscam formar um aluno mais crítico. 
“O aluno sabe a tabela periódica de cor, 
mas não sabe aplicar os elementos em 
uma situação concreta, não sabe pensar 
cientifi camente”, explica Cláudia. 

Os futuros vestibulares, reflexo da 
nova abordagem no Ensino Médio, 
para ela, “tendem a olhar para um 
tipo de aluno que está sendo formado 
em uma base mais contemporânea, 
menos voltada à decoreba e à multi-
plicidade de saberes fragmentados, 
como é hoje no Ensino Médio”.
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Não há como falar sobre a etapa do Ensino 
Médio da Base Nacional Comum Curricular sem 
entender o que foi a Lei de Reforma do Ensino 
Médio, aprovada em 2017, e as mudanças ali esta-
belecidas. Dentre os pontos mais signifi cativos, 
citamos a ampliação gradativa da carga horária, 
uma nova organização dos conteúdos por áreas 
do conhecimento e a personalização deste ciclo a 

partir de uma carga de assuntos obrigatórios e outra 
de itinerários formativos, em que o aluno poderá 
escolher estudar o que lhe é mais pertinente de 
acordo com seu projeto de vida.

Nessa nova realidade, 60% da carga horária é 
preenchida pelos assuntos que hoje são estudados; 
o restante é composto pelos itinerários a serem esco-
lhidos pelos alunos. Obrigatoriamente, é necessário 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS: 
NECESSIDADE PARA ALUNOS, 

PREOCUPAÇÃO PARA ESCOLAS
Grande novidade no novo Ensino Médio, os itinerários formativos são excelentes 

ferramentas de desenvolvimento dos alunos, mas ainda geram dúvidas nos educadores.
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ocupar o horário 
i n t e g r a l m e n t e 
para cumprir a 
c a r g a  h o r á r i a 
mínima estabe-
lecida pela BNCC, 
que é de 3000 
horas.

Os itinerários 
trazem uma preo-
cupação que há 
muito se discute: 
qual o sentido 
da escola para o 
aluno? De todos 
o s  e nv o l v i d o s 
na rotina esco-
lar, parece que 
o discente era 
sempre o último 
da fi la. A preocu-
pação sempre foi 
transferir conteú-
dos: mais assun-

tos, mais rápido, mais tempo na escola...Possibilitar 
ao mais interessado no processo de ensino e apren-
dizagem escolher ao menos uma parte do que vai 
aprender é um compromisso que há muito as insti-
tuições de ensino deveriam ter fi rmado.

As instituições devem oferecer itinerários 
a partir das quatro áreas do conhecimento: 
Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e 
Aplicadas e Ciências da Natureza. Há também a 
possibilidade de um itinerário de formação técnica 
e profi ssional. Enquanto os primeiros deverão ser 
ministrados pelos docentes, licenciados em suas 
especialidades, os técnicos podem contar com 
profi ssionais de notório saber, isto é, graduados nas 
diversas áreas afi ns, como Contabilidade, Turismo, 
Nutrição e outros. Cada instituição deverá garantir 
itinerários em pelo menos duas áreas do conheci-
mento. Caso ofereça técnico, ao fi nal de três anos 
ela poderá certifi car o aluno ou, caso seja oferecido 

na modalidade híbrida 
(técnico em outra institui-
ção), essa deverá certifi cá-lo 
na especialidade cursada.

Apesar de garantir duas 
áreas, a quantidade de itine-
rários será definida pela 
escola. Espera-se que o corpo 
docente da instituição tenha 
conhecimento para organizar 
os cursos e definir a dura-
ção, programa e atividades 
avaliativas. 

A essa altura você deve 
se perguntar: e como sabe-
rei quais áreas e itinerários 
oferecer? Para responder essa 
pergunta, você deve primeiro 
entender quais os interesses 
dos alunos. Você pode, por 
exemplo, realizar uma sonda-
gem com o 8º e o 9º ano para 
mapear as profissões de 
interesse ou mesmo as dúvi-
das para então defi nir quais 
áreas e assuntos desenvolver. 
A quantidade de turmas no 
Ensino Médio pode ser uma 
referência para a quantidade 
de itinerários. Se houver duas 
turmas de cada série do 
Médio, ofereça pelo menos 
seis itinerários, pois, desta 
forma, nem a estrutura nem 
o orçamento da instituição 
fi cam comprometidos.

A l g u m a s  s u r p r e s a s 
podem surgir durante esta 
etapa da Educação Básica: 
alunos indecisos quanto 
ao seu futuro profissional 
provavelmente mudarão de 
itinerários constantemente. 

Não se assuste se ele na 1ª série frequen-
tar um itinerário voltado para a área 
de Exatas, na 2ª, passar para Natureza 
e finalizar o ciclo nas Humanidades. 
Quem nunca teve um aluno que se 
candidatou à Medicina, mas no fim 
cursou Publicidade? O trabalho com 
os itinerários possibilitará essa grande 
experiência. Hoje, infelizmente, há 
muitos jovens que iniciam a vida 
acadêmica sem ter todas as informa-
ções sobre o curso e acabam trancando 
ou até abandonando a graduação. Seja 
pela falta de identidade com o curso ou 
pela difi culdade em conseguir um bom 
aproveitamento das disciplinas, esse 
preocupante índice tende a diminuir a 
partir do novo Ensino Médio. 

Não se esqueça que a oferta de itine-
rários pode ocorrer de forma multidisci-
plinar. O que torna a experiência ainda 
mais interessante. Uma disciplina que 
aborde questões de sustentabilidade, 
por exemplo, poderá ser ministrada 
por licenciados em Biologia, Química, 
Geografi a ou História. Outra sobre aces-
sibilidade poderá ser organizada por 
matemáticos, linguistas, sociólogos, 
físicos ou geógrafos. E sobre mídias 
digitais? Todos os docentes, indepen-
dentemente de sua formação, poderiam 
contribuir com suas especialidades. O 
exercício vale desde já. O futuro da 
educação brasileira chegou, e o protago-
nista é o aluno. O que você está fazendo 
por seus alunos neste momento?

OS ITINERÁRIOS TRAZEM 
UMA PREOCUPAÇÃO QUE 
HÁ MUITO SE DISCUTE: 
QUAL O SENTIDO DA 
ESCOLA PARA O ALUNO?

Vinicius Beltrão 
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especialista em Língua e 
Literatura Portuguesas e 

possui MBA em Gestão 
Escolar. É Especialista 
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Shutterstock

MAIO 2019 47

ITINERÁRIOS



EDUCAR É IR ALÉM DA 
SALA DE AULA
Escola paulista mescla aulas regulares e projetos complementares para 
possibilitar novas formações aos seus alunos.

Colégio Parthenon, de Guarulhos – SP, já se ante-
cipa à implementação do novo Ensino Médio e oferece 
aos seus alunos a oportunidade de participarem 
de projetos que vão além do currículo tradicional, 
algo semelhante à noção de itinerários formativos, 
conforme indicado na Lei do Novo Ensino Médio e na 
BNCC para essa etapa. Com isso, eles já são apresenta-
dos a outras possibilidades de formação, permitindo 
vivências que os aproxima de uma futura carreira 
profi ssional, além de desenvolverem habilidades que 
não seriam tão potencializadas nas aulas regulares. O 
diretor da escola, Eduardo de Oliveira, conversou com 
a EducarMais sobre esses projetos:

A reforma do Ensino Médio fala em currículo 
comum e itinerários formativos. Ao seu ver, qual a 
importância desses itinerários?

Os itinerários formativos oferecem a possibilidade 
de customização do currículo e, com isso, têm o poten-
cial de tornar o Ensino Médio mais atraente para os 
adolescentes, pois visam assegurar aprofundamento 
em áreas do conhecimento em que os alunos tenham 
maior interesse.
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ESCOLA PRECISA SER 
UMA INSTITUIÇÃO 
INQUIETA, SEMPRE EM 
MOVIMENTO, PARA 
PODER ACOMPANHAR 
AS DEMANDAS DE UM 
MUNDO EM PERMANENTE 
MUDANÇA.

Quais benefícios eles podem trazer para os 
alunos? E para a escola?

Ao propor os itinerários formativos, os alunos ante-
cipam um processo que, do ponto de vista acadêmico, 
só acontece no fi nal do Ensino Médio, quando preci-
sam escolher a carreira universitária que pretendem 
seguir. Ou seja, os benefícios vão além de oferecer uma 
formação de nível médio customizada aos estudantes 
desse segmento. 

Para a escola, isso representa um imenso desafi o, 
pois envolve a adoção de metodologias de trabalho 
diferenciadas, reestruturação dos espaços de aprendi-
zagem e investimento na formação e contratação de 
professores que possam ir além dos conteúdos disci-
plinares tradicionais, já que os itinerários formativos 
não podem oferecer apenas mais do mesmo. O profes-
sor de Literatura, por exemplo, pode aprofundar em 
um desses itinerários a discussão sobre o Realismo 
fantástico na literatura latino-americana ou mesmo 
comparar a obra de Gabriel García Marquez com a do 
escritor japonês Haruki Murakami. Isso é literatura, 
mas é muito mais do que aquilo que os alunos viriam 
no currículo que é determinado para o núcleo comum. 

ENTREVISTA
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É uma questão de ponto de vista, mas considera-
mos que todo desafi o traz benefícios, pois a escola 
precisa ser uma instituição inquieta, sempre em movi-
mento, para poder acompanhar as demandas de um 
mundo em permanente mudança. Isso não é fácil, 
mas quem quer se diferenciar em um mercado cada 
vez mais competitivo não deve evitar o difícil.

 

Quais projetos o Parthenon executa já pensando 
nesse novo modelo de ensino?

Os alunos, a partir do 9º ano, já podem escolher 
algumas eletivas disciplinares para cursar, nas diferen-
tes áreas do conhecimento. Todos esses cursos adotam 
metodologias ativas. Além disso, a cada trimestre eles 
participam de um projeto que envolve a resolução de 
problemas da vida real, tendo como referência a meto-
dologia ABP (Aprendizagem Baseada em Projetos). 

Introduzimos também no currículo, a partir do 7º 
ano, a obrigatoriedade de cumprimento de uma certa 
quantidade de horas em atividades complementares, 
que podem ser realizadas internamente ou externa-
mente, como visitas a museus, exposições, teatros, 
cinemas, shows, participações em cursos extracurri-
culares. Com isso, temos a intenção de, a longo prazo, 
formar alunos que tenham um repertório cultural 
diferenciado, que certamente será muito valorizado 
no mundo do trabalho e em tantas outras dimensões 
da vida desses meninos e meninas.

Além das eletivas disciplinares, dos projetos trans-
disciplinares e das atividades complementares, que 
são obrigatórias, os alunos ainda têm a possibilidade 
de participar de outras atividades e projetos que visam 
aprimorar a formação acadêmica. Um dos projetos 
mais procurados por eles é a Empresa Jovem, que tem 
por fi nalidade criar as condições necessárias para que 
se desenvolva o espírito empreendedor, bem como 
outras competências relacionais muito valorizadas 
no mercado de trabalho (capacidade de trabalhar 

em grupo e de resolver problemas, resiliência, sociabilidade, 
comunicação, entre outras).

Por que oferecer esses projetos?
A escola do século XXI ainda tem um caráter seletivo e 

propedêutico que não combina mais com as demandas do 
mundo contemporâneo. Os exames vestibulares continuam 
determinando o currículo escolar. Enquanto essa realidade 
não mudar, ainda teremos a necessidade de oferecer um currí-
culo com uma carga elevada de disciplinas do núcleo comum 
a todos os alunos, independentemente daquilo que estabele-
cer a Base Curricular para o segmento. Mas não podemos ser 
omissos em relação às outras demandas que esses meninos e 
meninas enfrentarão após o vestibular. É fundamental prepa-
rá-los para que tenham excelente desempenho acadêmico 
nas universidades e também para que se insiram no mundo 
do trabalho com competência. A tarefa é enorme e urgente 
e quanto mais cedo nos dispusermos a enfrentá-la, melhor 
serão os resultados.
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OS (NOVOS) DESAFIOS
DA AVALIAÇÃO
BNCC reforça a necessidade do desenvolvimento 
de competências nos nossos alunos, e isso se 
aplica também aos processos avaliativos.

A sociedade contemporânea vem 
impondo muitos desafios a todos nós, 
educadores, especialmente aos docentes. 
Na era da informação e das redes sociais, 
provocar interesse e fazer da sala de aula 
um ambiente ativo e interativo é uma 
necessidade urgente, quase de sobrevi-
vência para as escolas.  

Alguns autores contemporâneos já 
apontavam para esse caminho desde o 
início do século, e agora a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) corrobora com 
esses princípios e nos impõe o desafi o de 
mudar ou mudar. Isso mesmo, não temos 
escolha. Há um documento normativo para 
ser cumprido a partir de 2020, determi-
nando que o foco principal das ações peda-
gógicas deve estar no desenvolvimento de 
competências. No entanto, sabemos que 
a escola e muitos modelos de aula ainda 
carregam resquícios de uma influência 
positivista, em que não há muito lugar para 
a reflexão, contextualização e aplicação dos 
saberes. E se ainda hoje constatamos que 
os modelos de aula precisam mudar para 
atender às necessidades dos educandos, 
consequentemente os modelos de avalia-
ção também precisam. 

É impossível falar de avaliação sem 
falar de aula. Como afi rma Paulo Ronca 
(1999), a prova é reflexo da aula, portanto 
está diretamente relacionada à sua arqui-
tetura e às concepções de aprendizagem 
dos docentes. Mas ainda hoje, no cotidiano 
de muitas escolas, nos deparamos, às vezes, 
com uma lógica de avaliação classifi cató-
ria, cuja fi nalidade principal é verifi car se o 

aluno guardou na memória determinados 
conteúdos. A aprendizagem, em sua essên-
cia, fi ca esquecida.

De acordo com Edgar Morin, a educa-
ção precisa se ocupar de instrumentalizar 
os educandos para lidarem com as ques-
tões da atualidade, das necessidades do 
planeta, em um exercício constante de cria-
tividade, para a construção de um mundo 
onde todos possam viver melhor. O ensino 
de conteúdos estanques não possibilita o 
exercício da criatividade, e esta se exer-
cita por necessidade, a partir de proble-
mas a resolver. Morin 
considera a educação 
atual, centrada no 
ensino de conteúdos 
compartimentados, 
equivocada e inade-
quada à premissa 
básica do humano 
como ser complexo, 
d i ve r s o  e  ú n i c o ; 
inadequada também 
às exigências  do 
mundo em constan-
tes transformações. 

É FUNDAMENTAL QUE OS 
CURRÍCULOS ESCOLARES 
SEJAM ELABORADOS 
CONTEXTUALIZANDO AO 
MÁXIMO POSSÍVEL OS 
CONTEÚDOS, A FIM DE 
QUE SUA APLICABILIDADE 
NO MUNDO REAL 
ESTEJA CLARA.
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A visão disciplinar da escola se contrapõe à 
natureza humana. As competências esperadas dos 
indivíduos na interação com o mundo vão muito 
além da compreensão de determinados conteú-
dos. As perguntas postas ou os problemas a resolver 
da sociedade contemporânea pressupõem sujeitos 
ativos, curiosos e competentes. Para Morin, a inteli-
gência se desenvolve por meio de ações investigati-
vas em busca da resolução de problemas. Para isso, 
é fundamental que os currículos escolares sejam 
elaborados contextualizando ao máximo possí-
vel os conteúdos, a fim de que sua aplicabilidade 
no mundo real esteja clara para os educandos. A 
compreensão da realidade e a atuação dos indi-
víduos para a construção de um mundo melhor 
exigem cada vez mais uma visão multidisciplinar, 

global e sistêmica, que se contrapõe ao 
ensino disciplinar privilegiado na maio-

ria das escolas. 

Dialogando com as ideias de Edgar 
Morin, a BNCC contempla, de maneira 
clara, que a aprendizagem deve estar 
relacionada com a mobilização de 
conhecimentos para “resolver deman-
das da vida cotidiana”. E como “aferir” 
isso?

D e  a c o r d o  c o m  P h i l i p p e 
Perrenoud (1999), a abordagem por 
competências, necessariamente 
precisa transformar “os procedimen-

tos de avaliação”. Não é possível avaliar 
competências de uma única maneira, 

apenas por meio de testes padroniza-
dos; é preciso criar formas de observar 

o quanto os alunos colocam em prática 
as habilidades; é preciso pensar sobre o 

que o aluno deve saber e o que ele deve 
saber fazer a partir de suas aprendizagens. 

Rompe-se aqui com a lógica de mera memori-
zação e retoma-se a já tão difundida, e nem por 

isto praticada, avaliação formativa. Isso implica 
olhar para o todo e não para as partes; implica um 

olhar para o processo e não para os resultados, apenas. 
Nessa proposta de avaliação pretende-se saber quais as 

ações ainda são necessárias para garantir as aprendizagens. 
Em uma abordagem por competências, a melhor maneira de 

se avaliar é no decorrer do processo e por meio da elaboração 
de propostas/atividades cujo eixo central seja a resolução de 
problemas, afi m de que os alunos mobilizem habilidades para 
resolvê-los. Eles precisam ser convidados a mostrar o que sabem 
por meio de atividades desafi adoras, nas quais espera-se serem 
capazes de aplicar o que aprenderam. 

Nas palavras de Perrenoud (1999), “talvez a abordagem por 
competências na reformulação dos programas escolares não seja 
senão a derradeira metamorfose de uma utopia muito antiga: 
fazer da escola um lugar onde cada um aprenderia livre e inte-
ligentemente coisa úteis na vida”.
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HORA DE SE (RE)PLANEJAR
A BNCC só surtirá efeito se houver um planejamento que atenda às orientações nela 

indicadas quanto ao novo fazer pedagógico.

Com a homologação da Base 
Nacional Comum Curricular para o 
Ensino Médio, algumas orientações 
precisarão ser seguidas a fi m de que se 
garanta a fi delização do documento e 
o que lhe motiva: a promoção de uma 
educação integral dos jovens, propor-
cionando o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades extremamente 
importantes para as vivências diárias 
dentro e fora da escola.

Com tanta mudança, você deve 
estar se questionando quais serão os 
próximos passos rumo à adequação 
ao documento. Entendemos que tudo 
precisa partir de um bom planejamento 
sobre o ponto de vista do diretor, coor-
denador e, principalmente, do profes-
sor. No caso da Direção, o olhar deverá 
ser a retomada da leitura do Projeto 
Político-Pedagógico (PPP) da escola, 
realizando possíveis adequações à luz 
da Base. A Coordenação deverá ter um 
olhar específi co na orientação e cons-
trução do currículo. Já o professor, preci-
sará adequar o seu fazer pedagógico a 
partir das suas ações que privilegiarão 
o conhecimento e o protagonismo do 
aluno.

Com a BNCC, a grande difi culdade 
enfrentada pelos coordenadores é 
tornar o planejamento uma ferramenta 
que irá aproximar o professor das suas 
práticas, possibilitando uma análise 
reflexiva sobre o que foi proposto. Por 
muito tempo, ele foi e continua sendo 
visto como um documento de “pres-
tação de conta”, no qual se preenche 
de forma burocrática um modelo que 
muitas vezes é replicado ano após ano, 
sem grandes atualizações.

De acordo com a Base, “cabe às esco-
las de Ensino Médio proporcionar expe-
riências e processos que lhes garantam 
as aprendizagens necessárias para a 
leitura, o enfrentamento de novos desa-
fios da contemporaneidade (sociais, 
econômicos e ambientais) e a tomada 
de decisões éticas e fundamentadas.” 
(p. 463). Nessa perspectiva, é preciso 
ressignificar o propósito 
do ato de planejar 
para possibilitar 
ao aluno uma 
participação 
ativa a partir 
do aprofun-
d a m e n t o 
dos conhe-
c i m e n t o s 
propostos, 
com prepa-
ração básica 
para o trabalho 
e a cidadania.

Com isso, algumas 
ações precisarão ser pensadas 
com intencionalidade pelo professor 
para conferir sentido ao propósito do 
planejamento, tais como:

 Proporcionar relação entre teoria 
e prática, buscando dar signifi cado e 
aproximando o aluno aos desafi os reais;

 Garantir o protagonismo do aluno 
como construtor dos seus saberes, 
desenvolvendo a capacidade de abstra-
ções e reflexões indispensáveis para sua 
autonomia em todos os processos da 
sua vida; 

 Valorizar os diversos papéis sociais 
dos alunos na construção das suas 
identidades;

  Refletir sobre as experiências e 
aprendizagens adquiridas pelos alunos, 
avaliando os seus conhecimentos;

 Promover o trabalho com as meto-
dologias ativas, valorizando a apren-
dizagem colaborativa e a troca entre 
alunos organizados em equipes e pares. 

Provavelmente, o maior desafio 
a ser enfrentado nas escolas será o 

planejamento a partir das áreas 
do conhecimento e dos 

itinerários formativos, 
que possibilitarão o 

aprofundamento em 
uma ou mais áreas, 
preparando o aluno 
para uma formação 
técnica e profis-
sional. Com esse 

olhar, será possível 
a construção de uma 

proposta mais flexível, 
adequando o currículo 

aos interesses dos alunos e 
garantindo o seu protagonismo, 

principalmente as suas escolhas para o 
futuro.

 Portanto, educador, vale a reflexão 
sobre tudo que já se tem feito até hoje e 
a intenção de proporcionar ao aluno um 
engajamento maior, tornando-o ator 
principal e condutor do seu projeto de 
vida. Mãos à obra!
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SERÁ UM AVANÇO E AO MESMO 
TEMPO UM DESAFIO PARA AS 
ESCOLAS, PODENDO CAUSAR, 
INICIALMENTE, INCERTEZAS 
E DESCONFORTOS.
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O QUE ESPERAR DA BASE?
Com o documento norteador para o Ensino Médio, espera-se que alunos, 

professores e escolas sejam impactados positivamente.

Com a etapa do Ensino Médio homologada, a 
BNCC fi nalmente está completa e o documento 
começa a levantar discussões por todo o país sobre 
como será o processo de implantação. Contudo, 
diante das mudanças, é inevitável não nos depa-
rarmos com o seguinte questionamento: “E agora, 
o que esperar da Base?” Apesar de ser um docu-
mento único, as três etapas (Infantil, Fundamental 
e Médio) se conversam, mas também possuem 
aspectos específi cos que as diferenciam. Para o 
Ensino Médio, por exemplo, fala-se sobre juven-
tudes, uma escola que acolha as diversidades desse 
grupo e garanta o protagonismo desses jovens ao 
seu projeto de vida. 

O cenário educacional brasileiro, hoje, está 
pautado nos currículos preparatórios para o vesti-
bular, principalmente no Ensino Médio. O docu-
mento determina que até 2022 todos os exames 
de acesso ao Ensino Superior, públicos e privados, 
deverão estar totalmente adaptados para avaliar 
apenas as habilidades propostas pela BNCC, 
incluindo o ENEM. Assim, nota-se a preocupação 
de que todos os alunos sejam avaliados a partir de 
uma base de referência comum.

As escolas terão quatro anos para implemen-
tar a BNCC e, nesse período de transição, estare-
mos atentos à formação inicial e continuada dos 
docentes, à organização dos itinerários formati-
vos, à adequação dos currículos à nova proposta e 
à melhoria do ensino técnico e profi ssional. Nesse 
cenário, o professor terá o desafi o de se adaptar aos 
novos processos de desenvolvimento de compe-
tências os quais o documento propõe. O governo 
está desenvolvendo mecanismos para mudar a 
formação dos professores, como a Base Nacional 
Comum Docente. É, também, um processo natu-
ral que as licenciaturas sejam reformuladas para 
que os professores em formação estudem mais o 
desenvolvimento da didática. 

O Brasil, até então, não tinha um documento 
que detalhasse com precisão as competências e 
habilidades para desenvolver com os alunos. Será 
um avanço e ao mesmo tempo um desafi o para 
as escolas, podendo causar, inicialmente, incerte-
zas e desconfortos, uma vez que as instituições de 

ensino estão habituadas ao excesso de conteúdos 
e à padronização do currículo em treze disciplinas. 
Com o ensino desenvolvido por áreas e itinerários 
formativos, o aluno poderá optar em que se apro-
fundar. Dessa forma, o ensino passa a flexibilizar 
as oportunidades de aprendizagens, tornando 
a escola mais atrativa para o jovem. Eis um dos 
grandes, senão o maior objetivo da Base: tornar 
a escola um ambiente favorável às aprendizagens 
signifi cativas. 

E o que esperamos da Base? Que ela consiga, 
acima de tudo, reconquistar o aluno, principal-
mente do Ensino Médio que há muito é martiri-
zado por conteúdos e práticas que, na maioria das 
vezes, só fazem sentido para conquistar a aprova-
ção no vestibular. Assim, podemos ter também 
como desdobramento, outas situações positivas:  
redução da evasão, melhoria dos índices de apro-
veitamento, formação de cidadãos para o século 
XXI em atendimento às reais necessidades de 
aprendizagem da nossa sociedade. Isso só será 
possível com professores impactados e engajados 
nas metodologias propostas pela Base e escolas 
empenhadas na construção de um ambiente 
produtivo e interessante para o aluno. 



Agora que você já leu todo o nosso 
conteúdo sobre Base Nacional Comum 

Curricular e conferiu o que temos no 
Portal da BNCC, que tal testar seus 
conhecimentos sobre o assunto?

A seguir, temos algumas perguntas 
sobre BNCC. Vamos lá!

1.  A escola deve oferecer no mínimo 
quantos itinerários formativos?
a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

2.  A língua estrangeira, enquanto 
disciplina, será ofertada obrigato-
riamente pelas escolas?
a)  Sim, mas só Inglês é obrigatório.

b)  Não, pois Espanhol não faz parte do 

currículo integrado a Linguagens.

c)  N ã o,  p o i s  a p e n a s  L í n g u a 

Portuguesa e Matemática são 

obrigatórias.

d)  Sim, mas somente na forma de 

itinerário formativo.

3.  Se uma escola oferecer vários itine-
rários formativos ao longo dos três 
anos do Ensino Médio, o aluno 
poderá escolher:
a) Apenas 1 itinerário.

b) Apenas 2 itinerários.

c) Apenas 3 itinerários.

d) Quantos ele quiser.

4.  A carga horária do Ensino Médio 
voltada para os conteúdos indicados 
na BNCC é de:
a) 30%
b) 40%
c) 50%
d) 60%

5.  Os itinerários formativos deverão ter, 
no mínimo, qual carga horária?
a) 1200 horas
b) 1300 horas
c) 1400 horas
d) 1500 horas

6.  O currículo do Ensino Médio será 
composto pelos arranjos:
a)  Linguagens e suas Tecnologias; 

Matemática e suas tecnologias; 
formação técnica e profi ssional.

b)  Linguagens e suas Tecnologias; 
Matemática e suas tecnologias; 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; Ciências Exatas; 
formação socioemocional.

c)  Linguagens e suas Tecnologias; 
Matemática e suas tecnologias; 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; Ciências Exatas 
Aplicadas; formação técnica e 
profi ssional.

d)  Linguagens e suas Tecnologias; 
Matemática e suas tecnologias; 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas; formação técnica 
e profi ssional.

7.  Reforma do Ensino Médio e Base 
Nacional Comum Curricular para o 
Ensino Médio são a mesma coisa?
a)  Não, pois a reforma diz como deve 

ser a estrutura da etapa, e a BNCC 
indica as competências e habilida-
des a serem ensinadas.

b)  Sim, pois ambas dizem os conteú-
dos que devem ser ensinados ao 
longo dos três anos.

c)  Não, pois a reforma mostra quais 
disciplinas são obrigatórias, 
e a Base como elas devem ser 
distribuídas.

d)  Sim, pois ambas apenas foram 
homologadas em momentos dife-
rentes e sofreram atualização na 
nomenclatura. 

8.  O que são os itinerários formativos?
a)  Parte do currículo escolar que pode 

ou não ser oferecido pelas escolas 
ao longo da etapa do Ensino Médio.

b)  Componentes curriculares que 
podem substituir uma das quatro 
áreas do conhecimento propostas 
pela BNCC.

c)  Ferramentas para a flexibilização 
do currículo escolar, visando ofere-
cer ao estudante possibilidades de 
escolha.

d)  Subdivisões do currículo com foco 
específi co para a formação técnica 
e profi ssional para além da carga 
horária do Ensino Médio.

GABARITO

1. B 2. B 3. D 4. D
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QUIZ

+ Confi ra as respostas comentadas em
sasedu.co/quizbncc ou pelo seguinte Qr Code:



PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO 

DAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAISHABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS  NOS 

ALUNOS, CRIAMOS A SEÇÃO +ATITUDESEÇÃO +ATITUDE .

UMA MANEIRA PRÁTICA DE TRABALHAR 

ESSAS HABILIDADES EM SALA DE AULA, 

POR MEIO DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

E RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA.

E S TA  S E Ç Ã O  T E M  C O M O 
O B J E T I V O :
•DESENVOLVER UMA HABIL IDADE SOCIOEMOCIONAL;

•  R E L AC I O N Á- L A  AO  A S S U N TO  E S T U DA D O  N A 

U N I DA D E .

P R E S E N T E  E M  TO DA S  A S  U N I DA D E S  D E  C A DA  C O M P O N E N T E  C U R R I C U L A R
DA S  S É R I E S  D O  E N S I N O  F U N DA M E N TA L ,  D O  1 º  AO  9 º  A N O. 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
D E S E N VO LV E N D O 

N O  D I A  A  D I A

0800 275 3000 saseducacao.com.br



Sua escola já está 
preparada?pp er ppppppp ereerr pee

SAIBA

O QUE MUDOU
PRÁTICANA COM

A BNCC

Acesse o link e
descubra:

sasedu.co/portalbncc

0800 275 3000     saseducacao.com.br


