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MATRIZ CURRICULAR 2020

A Matriz Curricular é o coração do Projeto CSL 2020. Trata-se de uma descrição
detalhada do documento que será implementado, integralmente, a partir
do próximo ano. Como o próprio nome indica, na Matriz, temos diversas
informações que, entrelaçadas, formam o tecido que sustentará as nossas
práticas pedagógicas a partir de 2020. O processo vivido nos últimos 18 meses
é uma resposta ao mandato do Projeto Educativo Comum (PEC) da Rede Jesuíta
de Educação, o qual define seis linhas de ação para os colégios jesuítas do
Brasil na área curricular. Dentre essas, a análise das matrizes vigentes e a
revisão ou a reelaboração, segundo o resultado da análise feita (PEC, n. 29).

Para elaborar este documento, recolhemos os elementos fundamentais da
tradição pedagógica da Companhia de Jesus, retomamos as diretrizes para
Educação Básica no Brasil – incluindo a Base Nacional Curricular Comum
(BRASIL, 2017) -, observamos as orientações dos últimos documentos da
UNESCO, pesquisamos matrizes curriculares de escolas brasileiras, também
fora do Brasil (jesuítas e não jesuítas), e, finalmente, mas não menos
importante, analisamos a matriz que, até então, sustentava o trabalho realizado
no CSL. Importante registrar que essa análise foi feita com rigor epistemológico
(contamos com o apoio de uma equipe externa de especialistas), mas com
ativa participação de profissionais do Colégio, particularmente aqueles que
integraram a equipe encarregada de discutir a questão da Matriz Curricular
2020. Também consideramos observações dos estudantes, sobretudo daqueles
que passaram pelo Ensino Médio nos últimos três anos.
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A elaboração de uma matriz curricular orgânica, que explicite princípios,
conteúdos e meios para realizar a formação integral e integradora de nossos
estudantes, era uma das condições para o êxito do Projeto 2020. Sem um
documento dessa natureza, dificilmente chegaríamos à nova sede em
condições de afirmar que estamos inovando, não apenas no espaço físico, mas,
principalmente, na organização do processo educativo. A arquitetura da nova
sede está a serviço do projeto pedagógico revelado nesta Matriz Curricular. A
horizontalidade e transparência do prédio, a amplitude das salas de aula e dos
espaços multiuso, a abundância de vegetação e de ambientes de convivência,
a localização da capela, tudo foi pensado para favorecer a realização de um
trabalho que revele, de forma mais explícita, a nossa identidade, qualifique o
ensino e a aprendizagem e seja aderente aos tempos atuais.

Nossa missão continua sendo evangelizar por meio da educação. Lida e dita de
forma rápida, a frase pode parecer uma declaração de intenções, mais que uma
finalidade. Porém, se entendida com maior profundidade, estamos falando de
fazer dessa escola um lugar de ensaio de uma sociedade baseada nos valores
do Evangelho. A afirmação anterior não faz da escola um espaço catequético
– no sentido mais estrito do termo-, mas nos compromete com um trabalho
baseado em valores humanos que acreditamos serem universais. Assumimos
que somos uma “presença avançada” da Igreja no campo da cultura. A escola
– ou a educação formal – é um meio para participarmos da cultura como
testemunhas dos valores fundamentais da vida humana.

Nossa identidade, por outro lado, também permanece a mesma: somos uma
escola jesuíta e herdeiros de uma tradição educativa de excelência que traz,
no seu âmago, a inovação. Não qualquer inovação, mas aquela que nasce
do diálogo com a cultura de cada tempo e lugar, do chamado ao serviço às
pessoas, no nosso caso, crianças e jovens que as famílias nos confiam durante
a educação básica, e da busca da excelência em tudo que fazemos.

12 ENSINO FUNDAMENTAL 2
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A Matriz Curricular 2020, que será objeto de nossa formação durante todo o ano
de 2019, inova na organização dos conteúdos e abre espaço para um trabalho
mais profundo nos diferentes componentes curriculares. Além disso, ao definir
as competências que teremos como meta da formação desde a Educação Infantil
até o final do Ensino Médio, desafia-nos a eliminar, definitivamente, a lógica da
fragmentação e da terminalidade ao final de cada segmento. Da mesma forma,
ajuda-nos a aprender e a compreender melhor os fundamentos epistemológicos
dos diferentes campos de conhecimento, assim como os princípios de integração
dos saberes, os quais já foram exaustivamente sistematizados em documentos
da UNESCO, da Companhia de Jesus (Características da Educação da Companhia
de Jesus, 1986; Pedagogia Inaciana, 1993 e Excelência Humana, 2017) e nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados, a partir da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.394, no final dos anos de 1990.

O que esperamos a partir da publicação deste documento é uma imersão
individual e coletiva dos profissionais que atuam na área acadêmica – de modo
particular – com a disposição de refletir sobre a sua prática atual e projetar o
trabalho em 2020 tirando o melhor proveito dessa nova orientação, do aumento
no número de horas de permanência dos estudantes no colégio e do espaço
diferenciado que teremos para trabalhar.

Estamos vivendo um tempo privilegiado no Colégio São Luís, desejado por
muitos educadores deste país que, por razões diversas, não têm a mesma
oportunidade. Saibamos tirar proveito disso e, movidos pelo nosso compromisso
em oferecer educação integral, integradora e de qualidade aos nossos alunos
e alunas, mergulhemos com a mesma ousadia que tiveram aqueles que nos
deixaram essa escola como espaço de missão, local de trabalho e de realização!

Bem-vindos a 2020!

Sônia M. V. Magalhães
Diretora-Geral

MATEMÁTICA 13

book ef2_geografia_rev3.indb 13

15/02/2019 11:16

Conceitos norteadores
deste currículo

O

processo histórico evidencia revisões periódicas no campo curricular por
decorrência de pressões institucionais e forças sociais. [...] Currículo é um
processo que envolve saberes, cultura, conhecimentos escolares e toda
relação que existe dentro da escola entre seus agentes. O currículo, como construção cultural, é uma prática complexa que pode apresentar diversas perspectivas e muitas significações. Mais ainda, precisa ser visto não como algo posto e
imutável.”(PALANCH, 2016, p. 40 — 42).
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os questionamentos sobre um

promovendo um debate sobre a temática curricular

currículo nacional têm adquirido relevância e assu-

em face dessas novas condições existenciais.

mido uma indiscutível centralidade nas discus-

Cada vez mais são feitos estudos e debates sobre

sões educacionais. Tais debates culminaram com

o papel da educação no desenvolvimento do país. Mas,

a homologação, em 2017, da Base Nacional Comum

para que isso ocorra, primeiramente, é preciso fazer

Curricular (BRASIL, 2017) que carrega o complexo

da educação um instrumento de formação de cida-

desafio de delimitar, no campo do currículo, diretri-

dãos para a sociedade que se espera e/ou projeta

zes curriculares nacionais considerando as dife-

O currículo de uma escola ou rede de ensino

rentes identidades federais, regionais e locais, cada

constitui-se em uma forma de adequar o ensino,

vez mais complexas e plurais. Ademais, importan-

tanto público quanto particular, à realidade presen-

tes transformações têm ocorrido em nossas for-

te na sociedade. É a partir desse documento que são

mas de viver, conviver, pensar e habitar o mundo,

implementados programas que buscam a qualidade

14 ENSINO FUNDAMENTAL 2
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do ensino que se oferta. Além disso, os currículos pro-

[...] o currículo é um processo, não o de transmitir o

curam dar à educação um formato mais democrático.

que é (absolutamente) conhecido, mas o de explorar

Ao definirmos currículo, descrevemos os modos de

o que é desconhecido; e através da exploração os

concretização das funções de ensino da instituição

estudantes e professores ‘limpam o terreno’ juntos,

escolar e a forma de enfocá-los em momento específi-

transformando assim o terreno e eles próprios [...]

co, histórico e cultural, para os níveis, etapas e modali-

o currículo não é apenas um veículo para transmitir

dades da educação formal.

conhecimentos, mas é um veículo para criar e recriar
a nós mesmos e à nossa cultura. (DOLL, 1997, p.87)

Sendo assim, a utilização de um currículo é justifi-

O currículo pode ser considerado como
“o conjunto das experiências vividas pelos
estudantes dentro do contexto escolar, ora
como um propósito bastante flexível que per-

cada a partir do momento em que o ensino tem como
finalidade a busca por respostas às necessidades de
uma sociedade em determinado tempo e espaço histórico e de intervenção sobre a realidade que cerca os
sujeitos. Portanto, o currículo pode ser considerado

manece aberto e dependente das condições

como um processo de exploração do desconhecido,

da sua aplicação.” (PACHECO, 2001, p. 17).

examinando a própria comunidade, de forma a privilegiar, na aprendizagem, o diálogo e a reflexão.
Esse documento também desempenha uma
função orientadora, que é concretizada pelo fato de
servir de guia e orientar a prática pedagógica dos
professores. Para além de explicitar as intenções da

As diferentes correntes teóricas sobre currículo

educação, o currículo prescrito fornece um conjun-

concordam ao afirmá-lo como o cerne de uma propos-

to de indicações e determina as condições em que o

ta pedagógica, pois dele partem as ações e projetos pro-

ensino deve ser concretizado.

postos para o ensino. Para que a aprendizagem ocorra
de maneira qualificada, o currículo deve ter como função delimitar as atividades a serem realizadas em sala
de aula e os conteúdos que precisam ser desenvolvidos
pela escola, tendo como base o conhecimento de uma
determinada sociedade, considerando os sujeitos dos
processos de ensino e de aprendizagem.
Pacheco afirma que o “currículo é o centro da ativi-

O currículo prescrito define objetivos
gerais e específicos, estabelece critérios
para seleção dos componentes curriculares
e os seus respectivos conteúdos, indica
metodologias e estratégias a desenvolver

dade educacional e que assume o papel normativo de

em cada etapa e define os processos de

exigências acadêmicas, mas não deve estar totalmente

avaliação dos níveis de aprendizagem.

previsível e calculado” (PACHECO, 2001, p.15).

(PALANCH; PIRES, 2017, p. 1049)

Dessa forma, pode-se considerar que o currículo é
um processo e não um produto. Ainda, de acordo com
Pacheco (2001), “o currículo é uma prática constantemente em deliberação e negociação”. Deliberação porque determina os processos de ensino e negociação porque, ao concretizar-se, por meio de práticas pedagógicas,

Essas condições dizem respeito aos conteúdos

oferece ao docente a possibilidade de fazer escolhas –

formativos que serão lecionados, aos objetivos de

metodológicas, didáticas, avaliativas, entre outras.

aprendizagem que se espera atingir, às orientações

INTRODUTÓRIO 15
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sobre as metodologias mais adequadas, à organização

como direito à expressão e à participação nas escolhas

da escola, às formas de avaliação dos processos de

que podem influir em suas trajetórias individuais e cole-

ensino, aos recursos materiais e serviços, entre outros.

tivas, o Colégio São Luís, com o projeto 2020, organiza

Em linhas práticas, a elaboração de um currículo

seus espaços, tempos, materiais e currículo no sentido

pretende responder às seguintes questões sobre pro-

de acolhê-los e compreendê-los em sua integralidade,

cessos de ensino e de aprendizagem: por que ensi-

aspecto essencial à “construção da autonomia e a aquisi-

nar? O que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar?

ção de valores morais e éticos” (BRASIL, 2013).

Como e quando avaliar?

Além disso, é importante considerar que nossas

A proposição do currículo 2020 do Colégio São

crianças e adolescentes nasceram imersos na era

Luís estrutura-se a partir de conceitos relevantes

digital, ou seja, interagem, convivem e se expressam

a processos educativos e contemporâneos, dada a

por meio da tecnologia. Tais modos de vida da socie-

atual sociedade, com a qual pretendemos contri-

dade atual impõem à escola a ressignificação de práti-

buir. Além disso, compreender para quem se ensina

cas e o olhar diferenciado sobre os sujeitos das apren-

– os sujeitos da aprendizagem –, de que forma ocor-

dizagens. Essa proposta curricular considera tais fatos

re tal ensino e quais competências são esperadas é

e, nas diferentes etapas e componentes curriculares,

imprescindível, uma vez que tais conceitos perpas-

reverencia a importância de se considerar as infân-

sarão toda essa proposta curricular.

cias e adolescências contemporâneas e suas formas
de desenvolvimento e relação com o mundo.

SUJEITOS DA APRENDIZAGEM
EDUCAÇÃO INTEGRAL
Os conceitos de infância e adolescência não podem
ser universalmente concebidos. Isso porque as

Educação integral como direito de cidadania supõe

construções históricas e culturais de tempo, lugar e

uma oferta de oportunidades educativas, na escola e

espaço impõem diferentes formas de se constituir

além dela, que promovam condições para o desenvol-

socialmente. Dessa forma, estamos nos referindo às

vimento pleno de todas as potencialidades da criança

infâncias e às adolescências, ou às múltiplas for-

e do jovem. Sua inclusão no mundo do conhecimento

mas de como a infância e a adolescência são viven-

e da vida passa pela garantia de um reportório cul-

ciadas em nossa sociedade.

tural, social, político e afetivo que realmente prepare

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) caracteriza a infância dos zero aos doze anos

um presente que fecundará todos os outros planos
para o futuro. (GUARÁ, 2009, p.77).

incompletos e a juventude, dos doze aos dezoito.
Considerando a elaboração de uma proposta pedagó-

Pensar a educação integral desse sujeito não é uma

gica para a Educação Básica, neste caso, a Educação

realidade deste século. Na verdade, podemos remontar

Infantil e o Ensino Fundamental, é imprescindível que

a algumas discussões existentes na Grécia Antiga, em

contextualizemos a realidade na qual as infâncias e as

que filósofos discutiam a possibilidade de uma forma-

adolescências estão inseridas social e culturalmente,

ção que visasse ao desenvolvimento pleno do cidadão.

no sentido de se estabelecer um diálogo flexível entre

Carvalho (2002) recupera parte dessa discussão, evi-

as unidades educativas e as etapas do desenvolvi-

denciando o debate profícuo entre Aristóteles, Sócrates

mento infantojuvenil.

e Protágoras sobre educação moral, valores e, por con-

Partindo-se da concepção de que crianças e ado-

sequência, a cidadania, como pressupostos indispensá-

lescentes são sujeitos de direitos, aqui compreendidos

veis para que se considere o ser em sua integralidade,

16 ENSINO FUNDAMENTAL 2
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ou seja, não compartimentalizado e, de fato, atuante em
um mundo complexo.

Desta maneira, em síntese, o que o Colégio São Luís
busca, nesta proposição curricular e por meio da educa-

Na atualidade, a Constituição Federal Brasileira,

ção integral, é o desenvolvimento humano, além da for-

após elencar os direitos sociais, prescreve – no artigo

mação do sujeito de direitos do século XXI, multidimen-

205 – que a educação deve visar “ao pleno desenvolvi-

sional, que tenha a oportunidade de desenvolver todas

mento da pessoa”. Em consonância com essa concep-

as suas potencialidades em relação à comunicação, cria-

ção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

tividade, produtividade, responsabilidade, autonomia,

(LDB) ratifica, em seu art. 2º, a prerrogativa educacio-

além das capacidades crítica, analítica e participativa. A

nal baseada no “pleno desenvolvimento do estudan-

extensão de seu tempo escolar e a possibilidade de for-

te”. A plenitude dessa formação só pode ser alcançada

mação integral, atreladas aos conteúdos escolares, são

mediante uma proposta que entenda a educação em

fatores que corroboram para a percepção dos usos no

sua integralidade, ou seja, em suas diversas dimensões:

mundo e de sua contribuição para a sociedade.

“física, afetiva, cognitiva, ética, estética e política — e se
articulam os diversos saberes da escola, da família, da
comunidade e da região em que o indivíduo se insere”
(SÃO PAULO, 2016, p. 32).
Partindo de tais pressupostos, podemos inferir que,

COMPETÊNCIAS GERAIS DO COLÉGIO SÃO LUÍS

nas definições de educação integral ou educação de
tempo integral, a intencionalidade da prática educativa

As sete Competências Gerais do Colégio São Luís

está voltada para a construção do ser em sua integrali-

foram definidas a partir dos 5 “C” do Colégio —

dade, no presente e para o futuro. O estudante submeti-

cujo propósito é formar crianças e adolescentes

do à educação integral é aquele cujo compromisso toma

Competentes, Conscientes, Criativos, Comprometidos

por base não apenas o seu bem-estar como o dos demais

e Compassivos —, do Projeto Educativo Comum (PEC),

à sua volta. E observa-se que, cada vez mais frequente-

dos direitos éticos, estéticos e políticos, assegurados

mente, tais reflexões perpassam os currículos escolares.

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), das

O embate de concepções teóricas e filosóficas tem

dez Competências Gerais da Base Nacional Comum

revelado um campo de conhecimento “polissêmico”,

Curricular (2017) e dos conhecimentos, habilidades,

sobretudo nas temáticas educação integral e de tempo

atitudes e valores essenciais à vida.

integral. Embora tais concepções não sejam mutua-

A escola do século XXI precisa estar atenta à

mente excludentes, exibem especificidades distintas e

dinâmica da sociedade atual no sentido de contri-

importantes. Essa compreensão redimensiona o debate

buir com a formação integral de sujeitos, preparan-

acerca da educação integral versus educação de tempo

do-os para esses contextos sociais. Partindo dessa

integral, pois, segundo a BNCC (BRASIL, 2017), indepen-

premissa, são essenciais os debates sobre a cultu-

dentemente do tempo de permanência do estudante na

ra da paz, a cultura digital, o trabalho colaborativo,

escola, o fator primordial a ser considerado é a intencio-

a compreensão política e social, entre outros. Essas

nalidade dos processos e as práticas educativas.

perspectivas colocam à escola e aos educadores

Partindo dessa ancoragem inicial, decorre a defini-

a necessidade de buscar respostas para diversos

ção de educação integral do Colégio São Luís, que, além

questionamentos, por exemplo: o que é educar para

do tempo extra que o estudante permanece na escola,

a humanidade? O que é educar para o bem-estar

incorpora a noção de desenvolvimento humano em

social dos sujeitos? O que é educar para o exercício

articulação com as diversas possibilidades de aprendi-

do respeito a si e ao outro?

zagem, propiciando ao estudante, o fortalecimento das

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 apon-

dimensões físicas, socioemocionais, afetivas, cogniti-

tam três princípios fundamentais, que podem nos orien-

vas, lúdicas, éticas, estéticas e políticas.

tar as seguintes questões: Éticas, Políticas e Estéticas.
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igualdade de direitos, independentemente de sua etnia,
• Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do
bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e
discriminação.
_________________________________________

gênero, condição física e etc. Para isso, faz-se necessário compreender que o tempo escolar é o da construção
da cidadania, da cultura, do convívio democrático e da
expansão da criatividade e criticidade.
Ao depararmo-nos com o reconhecimento de
novas identidades sociais, ao longo das últimas décadas, é interessante pensar como a escola e os currícu-

• Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à
preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; de busca da equidade no acesso à
educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais
e outros benefícios de exigência de diversidade de
tratamento para assegurar a igualdade de direitos
entre os estudantes que apresentam diferentes necessidades; de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais.
_________________________________________
• Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão e do exercício
da criatividade; de valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente as da
cultura brasileira; de construção de identidades
plurais e solidárias. (BRASIL, 2013, p. 107-108).

los refletem essa dinâmica da sociedade e de que forma
podem incorporar essas temáticas, objetivando constituir uma visão inovadora e emancipatória de currículo.

“Vêm crescendo as sensibilidades para com o
currículo das escolas, porque percebemos que a
organização curricular afeta a organização de
nosso trabalho e do trabalho dos educandos”.
(BRASIL, 2007, p. 07)

Esses princípios, alinhados à concepção de

Feita toda essa explanação, a Matriz de

Educação Integral e às Competências Gerais da BNCC,

Competências do Colégio São Luís pretende indicar

visam ao desenvolvimento pleno do educando, à medi-

habilidades e capacidades fundamentais à educação

da que propiciam ferramentas sociais necessárias ao

integral dos sujeitos das aprendizagens e à formação

exercício da cidadania responsável. A dinâmica da

de cidadãos éticos, críticos, responsáveis e preparados

mudança da sociedade requer que o educando do sécu-

para conviver em uma sociedade que cada vez mais

lo XXI, além de ter voz em relação às suas escolhas, às

prioriza as capacidades comunicativa e colaborativa.

suas experiências de vida e aos seus saberes, também

Ou seja, uma formação para:

possa ser reconhecido e valorizado pelos educadores,
encarregados de selecionar e transformar os conheci-

Valorizar as potencialidades do indivíduo e garantir

mentos, historicamente acumulados, em ensinamen-

sua formação integral e excelência humana através

tos que façam sentido à vida do estudante.

do desenvolvimento das dimensões afetiva, espiritu-

É no acolhimento, na utilização de métodos, estra-

al, ética, estética, cognitiva, comunicativa, corporal

tégias, organização dos tempos, espaços escolares e

e sociopolítica, como preconizado nos PEC 40 e 41.

recursos materiais apropriados, que a escola propicia

(RJE, 2016, p. 48-49).

o desenvolvimento desses estudantes, objetivando a

18 ENSINO FUNDAMENTAL 2

book ef2_geografia_rev3.indb 18

15/02/2019 11:16

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

COMPETÊNCIAS GERAIS
DO COLÉGIO SÃO LUÍS

CM

RC
Repertório Cultural

Comunicativa

Desenvolver repertório
cultural e senso estético para
reconhecer, valorizar e fruir
as diferentes manifestações e
representações artísticas e
culturais, acolhendo as visões
de mundo nelas implícitas.

Acessar e construir conhecimentos em diferentes
linguagens (verbal, verbo-visual, corporal,
multimodal, artística, matemática, científica e
tecnológica) para comunicar-se de forma ética,
clara e objetiva, expressando ideias, emoções,
experiências e opiniões e produzindo sentidos em
diferentes contextos nas esferas local e mundial.

CD

LA

Cultura digital

Lógico-analítica

Apropriar-se das tecnologias digitais
de informação e comunicação e
mobilizá-las eticamente para acessar,
tratar, disseminar informações,
produzir conhecimentos, interagir
socialmente e tomar decisões no
cotidiano, procurando ler o mundo
e suas transformações.

Exercitar e mobilizar conhecimentos,
atitudes, curiosidade intelectual,
criatividade e pensamento crítico e
reflexivo, a fim de acessar, investigar,
identificar, selecionar e aplicar
estratégias adequadas para a resolução
de problemas variados nos diferentes
contextos relacionados com a vida real
e os desafios contemporâneos.

CL

IN

Colaborativa

Intrapessoal

Agir como cidadão responsável,
reconhecendo-se como parte de
uma coletividade no exercício
de relações baseadas no diálogo,
na empatia, na solidariedade,
na compaixão e na valorização
da diversidade para intervir nas
esferas local e global e promover
a cultura da paz.

Organizar, definir metas e agir
com autonomia, responsabilidade,
resiliência e determinação para
planejar e realizar projetos pessoais,
profissionais e sociais. Reconhecer
limites, potências e interesses
pessoais para cuidar de sua saúde
física e emocional, superar obstáculos
e comprometer-se com um mundo
mais justo e humano.

PS
Político-social
Compreender o mundo
físico, político e social
e com ele interagir de
modo a tomar decisões
sustentáveis e responsáveis
para promover de forma
colaborativa os direitos
humanos e a consciência
socioambiental, com
posicionamento ético
no cuidado consigo com
os outros e com o planeta.
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TEMAS INTEGRADORES E CONTEMPORÂNEOS:

Sustentável (ODS) e 169 metas claras, para que todos

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

os países membros adotem uma parceria global, bus-

SUSTENTÁVEL (ODS)

cando a melhoria da vida das pessoas, agora e no
futuro. Os 17 ODS são integrados e mesclam, de forma
equilibrada, as quatro dimensões do desenvolvimento

O Currículo do Colégio São Luís orienta-se pela

sustentável: a econômica, a social, a ambiental e a ins-

Educação Integral, entendida como aquela que promo-

titucional, corroborando, desse modo, para a perspec-

ve o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas

tiva de uma Educação Integral.

dimensões (intelectual, física, social, emocional e cul-

As Competências Gerais do Colégio São Luís reite-

tural) e sua formação como sujeito de direitos e deve-

ram a importância de se conhecer as aspirações, inte-

res. Trata-se de uma abordagem pedagógica voltada ao

resses e necessidades dos estudantes, expandindo as

desenvolvimento de todo o potencial dos estudantes,

capacidades intelectuais, físicas, sociais, emocionais

preparando-os para sua realização enquanto pessoas,

e culturais das crianças e adolescentes, contribuindo,

profissionais e cidadãos comprometidos com o seu

dessa maneira, para a formação de cidadãos éticos,

próprio bem-estar, com a humanidade e com o plane-

responsáveis e solidários, protagonistas de uma socie-

ta, ou seja, um olhar integral sobre o ser humano, seus

dade mais inclusiva, democrática, próspera e susten-

valores e sua vida social, uma vez que partimos da pre-

tável, e, dessa forma, aptos a lidar com as demandas e

missa de que as propostas curriculares precisam pro-

os desafios do século XXI.

mover condições ao indivíduo de desenvolver conheci-

A integração dos ODS e das Competências Gerais,

mentos, saberes, atitudes e valores que lhes sejam úteis

dentro da perspectiva de uma Educação Integral, pode

às demandas da vida contemporânea e futura.

ocorrer tanto por escolhas temáticas dos projetos —

Comprometido em responder aos desafios de

como direitos humanos, meio ambiente, desigualdades

uma Educação Integral, o Colégio São Luís, incorpo-

sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas,

ra – ao seu Currículo — a Agenda 2030 da UNESCO.

abusos de poder, populações excluídas, avanços tecno-

Esta Agenda indica 17 Objetivos de Desenvolvimento

lógicos e seus impactos, política, economia, educação
financeira, consumo e sustentabilidade — quanto na
escolha das metodologias de ensino, em consonância
com a proposta de Educação para o Desenvolvimento

Social: aborda a melhoria da qualidade de vida,

Sustentável (EDS) da UNESCO. A EDS pressupõe uma

saúde, educação, emprego e justiça.

abordagem cognitiva, socioemocional e comportamen-

Ambiental: trata da preservação e conservação

ção responsável dos cidadãos que os auxiliem a lidar

do meio ambiente.
Econômica: relacionada ao uso dos recursos
naturais, produção e consumo de forma geral.
Institucional: traz para a discussão o compromisso
de todos para que os ODS sejam alcançados.

tal, buscando fomentar competências-chave para atuacom os desafios do mundo contemporâneo.
A proposta de Educação Integral ganha força frente
aos debates sobre a cultura da paz, os direitos humanos,
a democracia, a ética e a sustentabilidade, compreendidos como grandes desafios da humanidade. Para serem
alcançados, esses desafios demandam que crianças,
adolescentes e jovens tenham oportunidade de identificar, desenvolver, incorporar e utilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem de
conteúdos curriculares, ainda que importante, não é o
suficiente para que as novas gerações sejam capazes de
promover os necessários avanços sociais, econômicos,
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políticos e ambientais nas suas comunidades, no Brasil
e no mundo. Se a escola almeja a Educação Integral
para a participação cidadã, é condição para essa formação tanto a compreensão das realidades sociais vividas
pelos estudantes, quanto sua ação no espaço social em
que vivem, de tal forma que possam modificá-lo, caso
considerem necessário.
Nessa perspectiva, um currículo inovador, emancipatório e contemporâneo, como o do Colégio São
Luís, estrutura-se de forma a responder a desafios
históricos, ao mesmo tempo em que aponta para as
aprendizagens que se fazem cada vez mais significativas às crianças e adolescentes, dialogando com a
dinâmica e os dilemas da sociedade, de forma a possibilitar que essas novas gerações possam participar
ativamente da transformação positiva tanto da sua

Se a escola almeja a
Educação Integral para a
participação cidadã,
é condição para essa
formação tanto a
compreensão das realidades
sociais vividas pelos
estudantes, quanto sua
ação no espaço social em
que vivem, de tal forma que
possam modiﬁcá-lo, caso
considerem necessário.

realidade local, quanto dos desafios globais, a partir de
uma Educação Integral.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte:http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods.
Acesso em 18 dez. 2018

Esses temas estão amparados por marcos legais

O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

nacionais e internacionais, o que torna, portanto,
imprescindível ao estudante o direito ao conheci-

As prescrições curriculares, apresentadas neste

mento, ao desenvolvimento da reflexão sobre essas

documento, orientam de forma ampla a organiza-

temáticas de maneira integradora, atrelando-as às

ção curricular do Colégio São Luís. Sua implementa-

situações cotidianas.

ção, porém, inclui etapas de grande relevância. Uma
delas é a construção, pelos professores, dos Planos
de Aula referentes ao ensino dos diferentes componentes curriculares, subsidiados pelas prescrições
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apresentadas no Currículo, retratando a identidade

paradidáticos e recursos digitais, que apoiarão o

de cada etapa e ano de escolaridade, bem como suas

desenvolvimento das propostas.

peculiaridades.

Com essas análises realizadas, atreladas aos

Planejar o trabalho pedagógico não é tarefa sim-

seus conhecimentos teóricos, é possível ao profes-

ples. É preciso debruçar-se sobre pressupostos curri-

sor planejar suas aulas, orientado pelos objetivos de

culares e torná-los mais do que executáveis, significa-

aprendizagem e desenvolvimento pretendidos.

tivos. O planejamento do trabalho pedagógico é uma

O currículo dialoga com diferentes ações para

situação de formação dos professores extremamente

sua implementação e, em particular, com a avaliação,

importante porque exige a ampliação do conhecimen-

entendida como ação formativa, desafiadora para o

to, a partir das diretrizes curriculares, além da busca

professor, uma vez que redefine percursos e regula

das condições mais adequadas para alcançar os obje-

processos de ensino e de aprendizagem para com-

tivos. Exige, ainda, a antecipação das ações a serem

preensão dos conteúdos estudados.

desenvolvidas e a avaliação do trabalho realizado

É na sala de aula que as prescrições curriculares

(SOLIGO et al, 2013). Outra tarefa importante e neces-

ganham vida e identidade, confrontando-se, cotidia-

sária, relacionada ao planejamento escolar, é a análise

namente, com os desafios da realidade e permitindo

e seleção de materiais curriculares: livros didáticos,

a “negociação”, inerente à prática docente.
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Ensino e a
aprendizagem

A

forma como organizamos a escola revela os caminhos pelos quais institucionalizamos os processos educativos. Por meio deles, construímos inúmeras possibilidades para promover o desenvolvimento de cada aprendiz,
tendo em vista que o “conhecimento é fundamental para a vida, principalmente
para mudar a vida” (DEMO, 2014, p. 17).
O desenvolvimento integral das crianças e adoles-

A concepção construtivista de aprendizagem

centes, enquanto propósito principal da escola, efetiva-

pressupõe que todo sujeito tem uma estrutura cogni-

-se no diálogo entre os processos de ensino e de apren-

tiva organizada por uma rede de esquemas de conhe-

dizagem. Utilizamos o termo diálogo porque esses

cimento. Esses esquemas modificam-se ao longo do

processos são diferenciados, embora aconteçam para-

tempo, tornando-se cada vez mais complexos. No

lelamente, e se articulem a cada experiência que marca

contexto escolar, essas modificações são provocadas

o cotidiano escolar. A aprendizagem tem a criança ou

pelas situações de aprendizagem que colocam cada

adolescente como seu principal protagonista e se con-

estudante em ação e promovem a comparação, a revi-

cretiza como o resultado individual do esforço de cada

são e a (re)construção de esquemas de conhecimen-

aprendiz ao aventurar-se diante de diferentes expe-

to relacionados a diversos objetos de aprendizagem.

riências e conhecimentos que permeiam o universo

Numa concepção construtivista, a aprendizagem não

escolar. O protagonismo docente está nos contextos

acontece como simples resposta a um estímulo ou

de ensino, que se configuram como as trilhas desenha-

como consequência de um exercício de memoriza-

das por cada professor, tendo em vista as aprendiza-

ção. Ela se faz pela ação do aprendiz, em atividades

gens necessárias à sua turma. Dessa forma, age como

significativas que articulem os novos conhecimentos

mediador, promovendo desafios ajustados e fomen-

àqueles já existentes, integrando-os, ampliando-os e

tando os avanços necessários a cada estudante. Nesse

reorganizando-os em novas aprendizagens.

caminho, “aprender é construir significados, e ensinar
é oportunizar essa construção” (MORETTO, 2010, p. 71).

O estudante que aprende é aquele que interage com
os professores, com os colegas, com espaços e materiais,
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É fundamental à ação docente cuidar
da organização dos tempos, espaços,
materiais e interações que estruturem
uma situação de aprendizagem.

Cabe a esse profissional estruturar suas propostas
de ensino, considerando o que as crianças e os estudantes sabem e o que precisam saber para avançar. Para
isso, segundo Weisz (2009, p. 66), a organização das atividades precisa considerar alguns critérios:
•

configurar-se de forma a permitir que cada estudante ponha em jogo tudo o que sabe e pensa

em situações intencionalmente planejadas, para que
cada sujeito sinta-se desafiado a agir e pensar sobre

sobre o conteúdo que se pretende ensinar;
•

diferentes objetos de conhecimento. Portanto, cada

a tomada de decisão relacionada ao que se deseja

criança ou adolescente aprende quando está envolvido
em situações que exigem esforço para a “superação das

ensinar/aprender;
•

hipóteses inadequadas através da construção de novas
teorias explicativas” (WEISZ, 2009, p. 25). Dessa forma, a

propor problemas a serem resolvidos, fomentando

favorecer a máxima circulação de informação
possível;

•

abordar diferentes conteúdos mantendo suas carac-

aprendizagem acontece quando é possível à criança ou

terísticas de objeto sociocultural real, sem reduzi-los

estudante vivenciar situações significativas que promo-

a objetos escolares vazios de significado social.

vem conflito cognitivo e permitem colocar em jogo o que
já se sabe sobre determinado objeto de conhecimento.

Além desses critérios, é fundamental à ação docen-

Considerando que, em uma perspectiva construti-

te cuidar da organização dos tempos, espaços, materiais

vista, o conhecimento avança quando o aprendiz dispõe

e interações que estruturem uma situação de aprendi-

de problemas que o permitam refletir na busca de solu-

zagem. O tempo precisa ser planejado de forma ampla

ções, e que aprender é um percurso singular, a atenção

– anual, trimestral – bem como no contexto cotidiano,

à diversidade dos estudantes em uma mesma turma é

marcado pela distribuição de diferentes atividades em

chave para a organização do ensino. Dessa forma, alguns

aulas diárias. Independentemente de qual seja o ambien-

questionamentos são essenciais ao exercício docente:

te de aprendizagem, o tempo é um aspecto chave para

•

Quais atividades podem ser propostas para que

a organização de situações significativas, que precisam

a criança ou adolescente, estando em ação, dê

considerar não apenas a duração de cada atividade

pistas do que sabe sobre determinado objeto de

proposta, mas também os diferentes ritmos de aprendi-

conhecimento que se pretende ensinar?

zagem que caracterizam cada criança ou adolescente.

Como propor boas situações de aprendizagem que

Enquanto alguns estudantes desenvolvem suas ativi-

promovam o avanço de cada estudante, na direção

dades com maior autonomia, outros precisam da ajuda

que se pretende alcançar pelo currículo escolar?

dos professores e colegas para avançarem. Sendo assim,

Como observar, acompanhar, registrar e interpre-

a aula é composta na articulação desses diferentes tem-

tar o percurso de aprendizagem de cada criança

pos de ensinar e aprender e, para o seu desdobramento,

ou adolescente?

“a intervenção do professor é determinante [...]. Seja nas

•

•

propostas de atividade, seja na forma como encoraja cada
Nesse diálogo entre ensinar e aprender, o professor

um dos seus alunos a se lançar na ousadia de aprender, o
professor atua o tempo inteiro” (WEISZ, 2009, p. 61).

“é que precisa compreender o caminho de aprendi-

Os espaços e materiais também estruturam o con-

zagem que o estudante está percorrendo naquele

texto de aprendizagem e são potentes instrumentos de

momento e, em função disso, identificar as informa-

ensino para o professor. A escolha e a disposição inten-

ções e as atividades que permitam ele avançar do

cional dos materiais nos espaços de aprendizagem tra-

patamar de conhecimento que já conquistou para

zem muitas pistas sobre a organização da atividade,

outro mais evoluído” (WEISZ, 2009, p. 65).

além de diversos indicativos acerca das possibilidades
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de ação e exploração pelas crianças e adolescentes, logo,

2000, p. 32). Os erros fazem parte do esforço de cada

atuam junto ao professor e contribuem para o desenvol-

criança ou adolescente para aprender. Dessa forma,

vimento dos objetivos de cada aula. A estrutura física

precisam ser conhecidos e interpretados por cada pro-

dos espaços educativos também tem papel na apren-

fessor, na medida em que trazem parâmetros para sua

dizagem dos estudantes e revela concepções de ensi-

intervenção. Uma delas, que se faz essencial à apren-

no. As salas que têm apenas mesas e cadeiras voltadas

dizagem de cada estudante, é, justamente, ajudá-lo a

ao professor indicam, a princípio, a centralidade desse

conscientizar-se desses equívocos, construindo cami-

sujeito no diálogo ensino-aprendizagem. O deslocamen-

nhos para sua superação. Para tanto, faz-se essencial

to do centro da aprendizagem para os estudantes pro-

contar com o olhar cuidadoso de cada professor e com

voca a alteração desses espaços, permitindo configura-

os andaimes que ele constrói, a partir do seu planeja-

ções diversas que estejam a serviço da aprendizagem. A

mento, para apoiar o processo de aprendizagem.

sala pode, por exemplo, ser reconfigurada em diferentes

Dada a heterogeneidade que caracteriza qualquer

espaços — com cantos compostos por diferentes propos-

turma de crianças ou estudantes — ainda que eles

tas e materiais –, além de ser utilizada de forma variada,

tenham a mesma idade — é fundamental conhecer as

com múltiplas possibilidades de agrupamento dos estu-

necessidades de cada aprendiz e agir assertivamente

dantes (em duplas, em pequenos grupos, entre outras).

na direção da superação das dificuldades de cada estu-

Espaço e interações são, portanto, dimensões da

dante. Para tanto, é essencial desenvolver estratégias

organização de uma aula que estão diretamente arti-

de diagnóstico e observação sistemática da turma,

culadas. As interações são proporcionadas pela forma

considerando que na duração deste tipo de ação, cada

como o professor estrutura sua aula e organiza as crian-

aprendiz traz indícios sobre o seu desenvolvimento.

ças e estudantes nos diferentes espaços de aprendiza-

Em alguns casos, a superação das dificuldades apre-

gem disponíveis pela escola ou para além dela. Enquanto

sentadas por um estudante requer o trabalho articula-

as aulas expositivas estão voltadas à turma toda e são

do entre diferentes professores, bem como a oferta de

essenciais à apresentação de determinados conteúdos,

apoios diferenciados na sala de aula e para além dela,

as organizações em pequenos grupos e os trabalhos

de forma a proporcionar situações de aprendizagem

em duplas trazem outras possibilidades de interação e

ajustadas às demandas desse estudante.

aprendizagem, reconfigurando a organização do ensino.

Percebe-se, portanto, que o diálogo entre o ensino e

A descentralização coloca o foco da ação no estudante

a aprendizagem não se faz de forma apartada da avalia-

e potencializa as trocas entre os colegas. Enquanto as

ção. A progressão das aprendizagens precisa ser acom-

propostas centralizadas no professor permitem uma

panhada e administrada por cada professor enquanto

observação geral da turma, os trabalhos individuais,

etapa essencial de sua função docente. É necessário

em pequenos grupo ou duplas, permitem ao professor

diagnosticar o que sabem seus estudantes desde o iní-

observar e acompanhar a dinâmica individual de cada

cio do processo de ensino para que se possa executar o

criança ou estudante. Ao exercitar uma escuta apurada

planejamento de forma ajustada ao perfil de cada turma.

e sensível de cada aprendiz, o professor tem indicadores

Ao longo das atividades é fundamental acompanhar o

sobre o percurso de aprendizagem da turma que serão

progresso dos estudantes pela observação e, também,

importantes para a regulação do processo de ensino.

por meio de atividades específicas de avaliação. Esses

Se conhecer o percurso de aprendizagem de cada

caminhos – da observação e da avaliação — são essen-

estudante é peça chave na organização das situações

ciais para sustentar o planejamento de cada professor e

de ensino, faz-se necessário compreender o erro como

são formativos quando trazem indicativos para o docen-

“uma ferramenta para ensinar, um revelador dos meca-

te sobre o processo de ensino, bem como para cada estu-

nismos de pensamento do aprendiz” (PERRENOUD,

dante, quando revela o caminho de sua aprendizagem.
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METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO
Metodologias de ensino são, há tempos, objetos de

Porém, diferentes concepções de ensino implicam

discussão no campo educacional. Etimologicamente,

na adoção de diferentes metodologias. De acordo com

metodologia pode ser entendida como o estudo dos

Anastasiou (1997, p. 93), “a metodologia utilizada pelo

métodos, das possibilidades, tencionando o alcance de

docente reflete a sua visão de mundo, do conhecimen-

um objetivo. Em uma abordagem educacional, metodo-

to, do estudante, de seu papel profissional, do processo

logia de ensino pode ser compreendida enquanto

de ensino/aprendizagem”.
A concepção tradicional de educação, por exem-

“estudo das diferentes trajetórias traçadas/planeja-

plo, impunha uma metodologia de ensino transmissiva,

das e vivenciadas pelos educadores para orientar/

que colocava o professor na centralidade do processo

direcionar o processo de ensino-aprendizagem em

e o estudante como um mero receptor de informa-

função de certos objetivos ou fins educativos/forma-

ções, desprovido de conhecimentos prévios. Morán

tivos”. (MANFREDI, 1993).

(2015) destaca que esse tipo de educação já fez sentido, dada a sociedade em que se materializava. O aces-

Ao abordar metodologias de ensino, as metas,

so à informação não era fácil e poucos a detinham.

objetivos ou finalidades, são sempre educacionais e

Com o advento das tecnologias, essa não é mais uma

implicados com a maneira de se transmitir os conhe-

realidade em nossa sociedade. A informação circula a

cimentos escolares e sociais.

uma velocidade nunca antes vista e está disponível em
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diferentes meios; entretanto, o ensino, numa era digital,
não possui precedentes. Está aí o grande desafio à educação: aliar tecnologias a práticas de ensino.
É essencial, primeiro, compreender que tecnologia
não se resume a recursos digitais, tais como computadores, smartphones, tablets e afins. Pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos e/ou
técnicas que permitem ao ser humano realizar transformações nas condições naturais com a finalidade de

Nos diferentes estudos e
conhecimentos produzidos, o
entendimento de que metodologias
de ensino devem acompanhar as
demandas sociais, na tentativa
de aproximação entre conteúdos
escolares e realidade, é consenso.

tornar a vida mais fácil, cômoda e funcional. A partir
dessa conceitualização, podemos presumir que a tecnologia está presente na sociedade desde seus primórdios e que sua história é quase tão antiga quanto a

metodologias de ensino tradicionais, que em nada dia-

história da humanidade.

logam com a realidade de nossos estudantes. Assim,

Toda essa discussão é significativa e importante à

a proposição de metodologias ativas para o ensino

assimilação de uma proposta de ensino que contem-

indica a adoção de uma concepção de educação que

ple o uso de metodologias ativas. Nos diferentes estu-

privilegia e coloca no centro das ações os sujeitos das

dos e conhecimentos produzidos, o entendimento de

aprendizagens: os estudantes. Isso implica em uma

que metodologias de ensino devem acompanhar as

mudança de paradigmas educacionais.

demandas sociais, na tentativa de aproximação entre

O estudante do século XXI é aquele que tem acesso

conteúdos escolares e realidade, é consenso. Ademais,

a muitas informações, em especial por meio da internet.

a reflexão sistemática sobre sua prática e sobre a

Desde muito pequenas, as crianças já utilizam o mundo

sociedade possibilita aos profissionais da educação a

virtual para descobrir o mundo que as cercam — e muito

mudança de paradigmas, necessária à adoção de con-

além dele —, convivem com com diferentes linguagens

cepções e metodologias de ensino e aprendizagem

e transitam por elas de forma natural. Ferreiro (2013)

cada vez mais assertivas (ANASTASIOU, 1997).

cunha o termo “crianças informatizadas” para se referir

Pensar metodologias de ensino, como um todo,
será sempre tarefa desafiante e alentadora,

aos nascidos nessa Era Digital. São crianças que já utilizam equipamentos digitais com autonomia e, por que
não dizer, propriedade. E a escola? Como lida com isso?

“quanto mais procuramos estudá-la, mais descobri-

A experiência tem nos mostrado que o acesso à

mos o quanto temos a aprender sobre ela, e [...] nos

informação, por si só, não garante os conhecimentos

possibilita, a cada momento, a tentativa de rompimen-

e saberes necessários à constituição do sujeito em sua

to de nossos atuais limites.” (ANASTASIOU, 1997, p. 96).

integralidade. Entretanto, utilizá-la a favor da aprendizagem, tem se mostrado prática favorável à formação

A busca incessante por conhecimentos que per-

humana. A informação, aliada à experiência docente,

mitam o aprimoramento de sua prática é caracte-

é uma fórmula eficaz. O professor, numa proposta de

rística quase que constitucional aos profissionais

metodologias ativas, deixa de ser mero transmissor de

da educação. Os momentos formativos são espaços

saberes e passa a ser mediador das aprendizagens.

privilegiados para a discussão acerca da escola que

O estudante, não mais encarado como um ser “sem

desejamos e da sociedade a qual constituímos —

luz” ou sem conhecimentos prévios, carrega uma quan-

agora e aquela que ensejamos.

tidade de informações e saberes que contribui para a

Feita essa discussão primeira, é essencial ponde-

aprendizagem de todos. Partir desses conhecimentos

rarmos que, em uma sociedade tecnológica como a

e explorá-los nas aulas, ampliando seus repertórios,

nossa, não mais faz sentido a adoção de concepções e

sugerindo problematizações, promovendo trocas entre
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eles, corrobora com os princípios de metodologias ati-

AGRUPAMENTOS PARA

vas e favorece o desenvolvimento das 7 Competências

AS METODOLOGIAS ATIVAS

Gerais do Colégio São Luís. Ademais, o foco do trabalho
com metodologias ativas é o processo de ensino e de

Concepções de educação e ensino estão presentes em

aprendizagem. No percurso da construção do conheci-

toda prática pedagógica, quer tomemos consciência

mento, produzem sentido e cumprem com seu papel,

disso ou não. A escola tradicional, como já abordado,

enquanto favorecedoras de trocas de saberes, reflexões,

impunha uma lógica de funcionamento que revelava

elaborações e de sistematização de conteúdos escola-

uma prática docente transmissora que pouco, ou nada,

res implicados com saberes para a vida.

considerava o aluno em seu processo próprio de apren-

O Currículo do Colégio São Luís, que privilegia o

dizagem. Numa perspectiva de educação integral do

ensino em espiral dos conteúdos escolares, por meio

sujeito, omitir seus saberes, conhecimentos prévios e

de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por

modos de aprender, não é razoável. Como será discu-

ano — que se apresentam em progressão — e de uma

tido no capítulo sobre avaliação, saber o que já sabem

formação humanista, é espaço oportuno para o desen-

os alunos é fundamental a um planejamento efetivo e

volvimento de metodologias ativas.

que atenda às reais necessidades dos estudantes, para
além da proposição curricular. Complementando o que

As metodologias precisam acompanhar os objetivos

foi dito e nos atentando a propostas metodológicas,

pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proa-

neste texto nos atentaremos aos “modos de aprender”

tivos, precisamos adotar metodologias em que os alu-

dos sujeitos da aprendizagem.

nos se envolvam em atividades cada vez mais com-

Em uma sociedade tecnológica como a nossa, em

plexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar

que as notícias estão nas palmas das mãos de nossas

os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se

crianças e jovens, temos a laboriosa responsabilidade

queremos que sejam criativos, eles precisam expe-

de transformar informações em conhecimento cientí-

rimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar

fico — e isso pode e deve ser utilizado a favor do ensi-

sua iniciativa. (MORÁN, 2015, p. 17)

no e da aprendizagem. Ademais, quando observamos a
maneira como interagem entre si, é possível notar uma

Assim, ao planejar as aulas, é imprescindível que

relação que necessita ser considerada pela escola.

docentes, conscientes e apropriados do currículo e das

Desde muito pequenas, as crianças se comuni-

metodologias ativas propostas, considerem as pos-

cam e se expressam por meio de múltiplas linguagens.

sibilidades e viabilidade de seus usos como potentes

Seu modo de aprender, nessa fase da vida, passa pela

ferramentas de ensino que propiciam, ainda, a inter-

experiência, observação e exploração — não necessa-

disciplinaridade, sendo possível aliá-las às proposi-

riamente nessa ordem — essenciais à construção de

ções metodológicas dos componentes curriculares.

conhecimentos. Daí a importância da ludicidade para

A utilização de estratégias pedagógicas diferen-

a aprendizagem das crianças: o aprender como ofício

ciadas implica, ainda, a compreensão das diferentes

do brincar. Ao se divertir, as crianças recriam o mundo

possibilidades de ensino em uma sala de aula hetero-

adulto e, por meio da brincadeira, descobrem soluções,

gênea e marcada pela inovação tecnológica. A adoção

negociam espaços, resolvem conflitos; e, na escola,

de metodologias ativas necessita de uma configuração

fazem tudo isso coletivamente. Mesmo após a infân-

de sala de aula que permita aos estudantes e docentes

cia, a brincadeira ocupa lugar importante à formação

diferentes agrupamentos e a utilização dos diversos

humana quando dá espaço à fantasia, imprescindível à

espaços escolares como possibilidades de ensino e

criatividade (FREUD, 1907).

trabalho colaborativo. Discutir os agrupamentos possí-

Além disso, o trabalho coletivo, experienciado

veis perpassa a reflexão sobre metodologias ativas no

na Educação Infantil, será extremamente útil, uma

Currículo do projeto 2020 do Colégio São Luís.

vez que vivemos em uma sociedade cada dia mais
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preocupada com o trabalho colaborativo e com a capa-

de conhecimentos dos alunos, quanto das atividades

cidade de conviver pacificamente. Vigotsky (1988)

propostas aos grupos, dado que é preciso planejar o que

aborda a importância da interação no processo de

cada um é capaz de realizar para que as atividades sejam

desenvolvimento do indivíduo. Segundo o teórico, ao

desafiadoras, mas possíveis de serem executadas pelos

interagir com o outro e com o meio, novas experiên-

estudantes, além de permitirem ganhos a todos. Aqueles

cias e conhecimentos são construídos. Assim, o tra-

com mais dificuldades de aprendizagem avançam ao se

balho em grupos, é artifício importante no processo

sentirem desafiados, e aqueles mais experientes desen-

de ensino e de aprendizagem. Cohen e Lotan (2017),

volvem suas capacidades colaborativas.

ao discorrerem sobre o trabalho em grupo, enquanto

Assim, o trabalho em grupos — sejam eles duplas,

estratégia pedagógica, abordam o quanto aprendemos

trios ou um número maior de estudantes trabalhan-

mais sobre conceitos e ideias quando os discutimos

do coletivamente — aliado às metodologias ativas, é

com alguém, do que quando somente os ouvimos ou

essencial a uma proposta de ensino que considere o

lemos. Para as autoras, que definem trabalho em grupo

desenvolvimento integral dos sujeitos e que se pre-

como “alunos trabalhando juntos em grupos pequenos

tenda significativa.

de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas claramente atribuídas” (COHEN;
LOTAN, 2017, p. 1), tal tipo de agrupamento é eficaz
para aprendizagens conceituais e sociais, uma vez
que potencializa a capacidade de resolução de pro-

METODOLOGIAS ATIVAS NO COLÉGIO SÃO LUÍS

blemas, a competência comunicativa, o desenvolvimento de relações interpessoais e a convivência com

A discussão do Grupo de Trabalho de metodologias

a diversidade de saberes e pessoas, entre outros. Tais

ativas, composto pelos profissionais de educação do

capacidades e competências corroboram com os prin-

Colégio São Luís, indicou e elegeu algumas metodo-

cípios discutidos na matriz de Competências Gerais

logias que são discutidas no anexo deste currículo.

do Colégio São Luís, já abordada neste documento.

Ademais, é possível consultar, no QR Code abaixo,

Ademais, ao trabalhar em diferentes agrupamentos,

as discussões recentes e metodologias ativas atuais,

os estudantes tendem a se envolver mais com aprendi-

uma vez que a escola contemporânea é dinâmica e se

zagens conceituais. Por exemplo, ao propor um desafio

reinventa constantemente.

matemático a um grupo de estudantes, não raro todos
se empenharão por resolvê-lo. Entretanto, cabe ao professor sensibilidade, além de conhecimento acerca dos
saberes de seus estudantes, para propor agrupamentos
produtivos, no sentido de permitirem a todos os que participam de determinado grupo sentirem-se confortáveis
para expor suas hipóteses, dúvidas e entendimentos
sobre o tema apresentado. Além disso, nessa proposta
de trabalho em grupos, o professor deixa de ser a única
fonte de conhecimento da turma e passa a ser mediador, tanto dos agrupamentos, a partir dos distintos níveis
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Ensino
Fundamental

O ENSINO FUNDAMENTAL E A EFETIVAÇÃO
DO DIREITO À EDUCAÇÃO
A Educação é um direito de toda criança e adoles-

Ensino Fundamental passa a ter sua obrigatoriedade

cente, assegurado pela Constituição Federal de 1988,

ampliada para 8 (oito) anos e chega, em 1971, a partir

conforme o artigo 205. Para sua efetivação, essa legis-

da Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/71, à organização

lação prevê a organização da Educação Básica como

em 1º e 2º graus. Apenas em 2006, em cumprimento à

um período de ensino obrigatório para estudantes de

Lei nº 11.274, que alterou a LDB (Lei 9.394/96), o Ensino

4 a 17 anos, sendo o Ensino Fundamental a etapa de

Fundamental passa a ser organizado em 9 (nove)

maior duração, organizada em 9 (nove) anos e duas

anos, tornando obrigatória a matrícula das crianças a

partes: os anos iniciais (1º ao 5º) e os anos finais (6º

partir de 6 (seis) anos.

ao 9º ano). Além da Constituição Federal, a Educação

Em consonância com o artigo 65 do Regimento

Básica também consiste em um direito pelas prer-

Escolar, o Ensino Fundamental é uma etapa da

rogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente

Educação Básica voltada à formação básica inicial do

(1990), conforme o Capítulo IV, artigo 53.

cidadão que, no Colégio São Luís, se faz mediante:

O estabelecimento do Ensino Fundamental como

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender,

etapa obrigatória de ensino estava previsto na 1ª

tendo como meio básico o pleno domínio da leitu-

Constituição Federal, promulgada em 1934, e tinha
duração de 4 anos. Com a Constituição de 1967, o

ra, da escrita e da resolução de problemas;
II. a compreensão dos sistemas naturais e suas
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inter-relações, bem como das diferentes formas de

organizá-los de modo a superar a fragmentação entre

organização socioeconômicas, políticas e culturais;

áreas de conhecimentos. Dessa forma, o Ensino

III. o domínio das ferramentas tecnológicas atuais e a
capacidade de assimilar inovações nesse campo;
IV. a consciência, pelo sentido da existência e pelo
respeito à diversidade de manifestações culturais,

Fundamental, enquanto etapa da Educação Básica,
também se organiza a partir de contextos pedagógicos pautados nos princípios éticos, políticos e estéticos que norteiam a política educativa brasileira.

artísticas e sociais, do seu papel na construção de
uma sociedade mais justa e fraterna;
V. o compromisso com a sustentabilidade socioambiental, orientado por conhecimentos científicos
sobre o funcionamento da natureza e da sociedade;
VI. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços
de solidariedade humana e de tolerância recíproca
em que se assenta a vida social.
As Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos demonstram que essa
etapa da Educação Básica é uma conquista resul-

O processo avaliativo, que
também é parte do currículo, é
formativo quando se propõe a
diagnosticar aspectos do percurso
de aprendizagem dos estudantes,
revelando suas potencialidades
e demandas, favorecendo o
redimensionamento da ação docente.

tante da luta da sociedade pelo direito à Educação. A
Educação Básica é regida pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais que sistematizam

O processo avaliativo, que também é parte do
currículo, é formativo quando se propõe a diagnosticar aspectos do percurso de aprendizagem dos estu-

“os princípios e diretrizes da Educação Básica contidos

dantes, revelando suas potencialidades e demandas,

na Constituição e a LDB, traduzindo-os em orientações

favorecendo o redimensionamento da ação docente.

que contribuam para assegurar a formação básica

Para os estudantes, a avaliação é uma oportunidade

comum nacional” (BRASIL, 2013, p. 7).

privilegiada para ter parâmetros sobre sua própria
aprendizagem, revelada em progressos e dificuldades

Quanto à organização curricular, as Diretrizes

que requerem tanto o empenho do próprio estudante,

Curriculares Gerais da Educação Básica indicam a

como uma atuação assertiva dos professores na pro-

criação de percursos formativos que podem ir além

posição de situações de aprendizagem ajustadas às

dos diversos componentes curriculares, podendo

necessidades diagnosticadas, de forma a respeitar

organizar-se de forma flexível a partir do projeto esco-

o percurso de cada estudante e promover avanços.

lar e dos interesses dos educandos. Quanto aos espa-

Nesse contexto, tanto os processos de avaliação inter-

ços de aprendizagem, considera como formativos os

na quanto externa também têm o potencial de ampliar

espaços da sala de aula e para além dela, tendo a plu-

o olhar pedagógico do professor e da equipe escolar

ralidade cultural e a diversidade como marcas desse

sobre o processo de aprendizagem dos estudantes,

processo formativo.

trazendo indicadores capazes de subsidiar o projeto

Em consonância com a LDB, as diretrizes ratifi-

pedagógico da escola.

cam a organização do Ensino Fundamental a partir

Em conformidade ao Projeto Educativo Comum

de uma base comum e outra diversificada, que estarão

(PEC) das escolas que compõem a Rede Jesuíta de

expressas em áreas do conhecimento, componentes

Educação, a estrutura do Ensino Fundamental no

curriculares e eixos temáticos. Na seleção de conteú-

Colégio São Luís está pautada no princípio da edu-

dos, cumpre considerar sua relevância na vida e tra-

cação inclusiva e, ao promover uma formação inte-

jetória escolar dos estudantes, fazendo-se necessário

gral dos estudantes, organiza-se em consonância
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com a LDB (1996 e suas atualizações), as Diretrizes

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais

Curriculares da Educação Básica (2013) e o Plano

para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos:

Nacional de Educação (PNE 2014-2024 ), bem como
reestrutura-se, em 2018, a partir da versão final da

[...] a escola, no desempenho das suas funções de edu-

Base Nacional Curricular Comum (BNCC), publicada

car e cuidar, deve acolher os alunos dos diferentes

pelo Ministério da Educação (MEC) em 2017.

grupos sociais, buscando construir e utilizar métodos,
estratégias e recursos de ensino que melhor atendam às suas características cognitivas e culturais.
Acolher significa, pois, propiciar aos alunos meios
para conhecerem a gramática da escola, oferecendo

O ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS

àqueles com maiores dificuldades e menores oportu-

E SUAS ESPECIFICIDADES

nidades, mais incentivos e renovadas oportunidades

Os anos iniciais do Ensino Fundamental

dade que é valorizado pela cultura escolar.

de se familiarizarem com o modo de entender a reali-

Aos seis anos, a criança, recém-egressa da Educação
Infantil, dá início a uma nova etapa da Educação

Acolher significa, também, garantir as aprendizagens

Básica: o Ensino Fundamental. Organizado em 9 anos,

propostas no currículo para que o aluno desenvolva

promove a ampliação das experiências de aprendi-

interesses e sensibilidades que lhe permitam usu-

zagem da criança e do adolescente entre 6 e 14 anos,

fruir dos bens culturais disponíveis na comunidade,

considerando as especificidades do seu desenvolvi-

na sua cidade ou na sociedade em geral, e que lhe

mento. Dessa forma, inicia-se uma etapa de apren-

possibilitem, ainda, sentir-se como produtor valoriza-

dizagens cada vez mais complexas, que envolvem

do desses bens. Ao lado disso, a escola é, por exce-

diversos conhecimentos e saberes. Nesse contexto, os

lência, o lugar em que é possível ensinar e cultivar
as regras do espaço público que conduzem ao con-

“professores, atentos a esse processo de desenvolvi-

vívio democrático com as diferenças, orientado pelo

mento, buscarão formas de trabalho pedagógico e de

respeito mútuo e pelo diálogo. É nesse espaço que

diálogo com os alunos, compatíveis com suas idades,

os alunos têm condições de exercitar a crítica e de

lembrando sempre que esse processo não é uniforme

aprender a assumir responsabilidades em relação ao

e nem contínuo.” (BRASIL, 2013, p. 110).

que é de todos. (BRASIL, 2013, p. 113)

A infância e sua singularidade continuam sendo

A ampliação do Ensino Fundamental para 9 (nove)

marcas do Ensino Fundamental. Embora a proposta

anos é uma prerrogativa da Lei Federal nº 11.274 de seis

curricular seja mais exigente, com objetivos de apren-

de fevereiro de 2006 que modificou a Lei de Diretrizes

dizagem e desenvolvimento que se ampliam a cada

e Bases (LDB) e instituiu o ingresso da criança aos 6

ano, as situações de aprendizagem organizadas pelos

(seis) anos no Ensino Fundamental. Contudo, essa obri-

professores no 1º ano do Ensino Fundamental conside-

gatoriedade legal não pode representar a submissão da

ram que a criança de seis anos aprende em um contex-

criança a um contexto escolar que represente a anteci-

to diretamente vinculado a suas experiências cotidia-

pação da antiga “primeira série”. Ao invés disso, a legis-

nas e pautado na ludicidade. Dessa forma, as situações

lação está pautada na ampliação das oportunidades de

de aprendizagem promovem a interação de cada crian-

aprendizagem e convívio escolar de todas as crianças

ça com os demais colegas e com diferentes materiais

de 6 (seis) anos em uma organização que respeite suas

em diversificados espaços de aprendizagem. Nesse

formas de aprender e seu tempo de infância, como pre-

contexto, o Ensino Fundamental mantém como princí-

conizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o

pio a indissociabilidade entre o educar e o cuidar, em

Ensino de 9 (nove) anos:
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Os sistemas de ensino e as escolas não poderão

Os anos iniciais do Ensino Fundamental são

apenas adaptar seu currículo à nova realidade,

essenciais à consolidação da alfabetização e à apren-

pois não se trata de incorporar, no primeiro ano de

dizagem da Leitura e Escrita, que são vivenciadas

escolaridade, o currículo da Pré-Escola, nem de tra-

e significadas a partir de práticas sociais. Os conhe-

balhar com as crianças de 6 (seis) anos os conte-

cimentos matemáticos, bem como os aprendizados

údos que eram desenvolvidos com as crianças de

ligados aos diferentes componentes curriculares que

7 (sete) anos. Trata-se, portanto, de criar um novo

compõem o Currículo dos anos iniciais promovem

currículo e de um novo projeto político-pedagógico

aprendizagens cada vez mais complexas.

para o Ensino Fundamental que abranja os 9 anos
de escolarização, incluindo as crianças de 6 anos.

Os anos finais do Ensino Fundamental

(BRASIL, 2013, p. 109)

Ao final do 5º ano, a criança que outrora era ingressante no Ensino Fundamental está diante de um novo

Dessa forma, há de se cuidar das especificidades

contexto: o início de sua puberdade e adolescência,

do 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, pois “um

que também coincide com sua entrada no Ensino

tempo maior para as crianças passa também a exigir,

Fundamental 2. No âmbito do desenvolvimento huma-

cada vez mais, compreensões sobre as singularidades

no, é um momento marcado por diversas mudanças

infantis” (GESSER; FURTADO, 2013, p. 49). Nesse senti-

psicológicas, biológicas, sociais e emocionais.

do, os estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental do

Nessa etapa, cada adolescente também revela

Colégio São Luís têm garantindo, pelo Currículo, pelas

uma capacidade ampliada de comunicação e abstra-

instalações físicas e pela rotina diária, a manutenção

ção. As interações no grupo são essenciais, bem como

do vínculo das crianças de 6 anos com a Educação

o estabelecimento de vínculos que o impulsionem a

Infantil. Dessa forma, ampliam-se os cuidados com

participar, discutir e envolver-se nos diferentes con-

a passagem dessa etapa para o Ensino Fundamental,

textos de aprendizagem que lhe são proporcionados

garantindo que seja uma experiência acolhedora

na sala de aula e em outros espaços educativos.

e “um processo orgânico, sequencial e articulado”

O uso de diferentes tecnologias, embora presentes

(BRASIL, 2013, p. 20), como preconizam as Diretrizes

em todas as etapas da educação básica, ganha rele-

Curriculares da Educação Básica.

vância e são estímulos à aprendizagem em múltiplas

Ao longo do Ensino Fundamental 1, que perdura

linguagens. Nessa etapa, a organização curricular

até o 5º ano, a criança amplia sua autonomia e expe-

também acompanha o processo de desenvolvimento

rimenta diversos avanços no seu desenvolvimento.

e propõe novos objetivos de aprendizagem e desen-

Comunica-se com mais desenvoltura e estabelece

volvimento, com vistas à ampliação e consolidação de

relações cada vez mais complexas entre o seu coti-

diversos conhecimentos e saberes próprios dos anos

diano e os diferentes conhecimentos e saberes pro-

iniciais do Ensino Fundamental.

porcionados ao longo de sua vivência no Ensino

Embora a estrutura dos anos iniciais também con-

Fundamental. Por isso, a cada ano, novos objetivos

temple diferentes componentes curriculares, incen-

de aprendizagem e desenvolvimento são elencados,

tive a autonomia dos estudantes e promova o conta-

garantindo um aprendizado progressivo e em espi-

to das turmas com diferentes professores, há muitas

ral nos diferentes componentes curriculares. Esses

mudanças quando um adolescente ingressa no 6º ano.

conhecimentos, embora específicos de determinadas

A chegada ao Ensino Fundamental 2 torna o papel de

áreas e componentes curriculares, articulam-se na

estudante muito mais complexo: agora a rotina sema-

relação com o cotidiano por meio de diferentes ati-

nal passa a ser marcada pelo entra e sai de vários pro-

vidades e, em especial, nos projetos que ampliam as

fessores, cujo trabalho está voltado à especificidade

possibilidades de interação entre os estudantes e des-

de cada componente curricular. Dessa forma, a agen-

ses com os diferentes conhecimentos.

da, a organização dos cadernos, a seleção dos livros e
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materiais que serão necessários a cada aula exigem

Ao longo do Ensino Fundamental 2, um dos

maior autonomia, tornando a auto-organização de

maiores desafios dos professores está na promo-

cada estudante uma tarefa muito mais desafiadora.

ção de situações significativas de aprendizagem que

Por isso é tão importante que os professores tenham

garantam o aprofundamento dos conhecimentos e

um olhar sensível para as turmas de 6º ano e apoiem

das experiências de cada estudante nos diferentes

cada estudante a encontrar a sua forma de se organizar,

componentes curriculares, sem abrir mão de uma

de fazer suas anotações, de estudar e realizar as tarefas

visão articulada da construção do conhecimento.

de cada componente curricular, tendo por referência

Dessa forma, a interdisciplinaridade e a articulação

diferentes possiblidades que podem ser apresentadas e

dos saberes precisa ser objeto de reflexão da equipe

debatidas em sala de aula. Com suporte e acompanha-

docente, subsidiando a construção de projetos com-

mento, cada estudante pode desenvolver a sua própria

partilhados. Assim, o Ensino Fundamental 2 estrutu-

forma de ser e estar no Ensino Fundamental 2.

ra-se de forma a estar a serviço da aprendizagem e da

Cumpre considerar que o cuidado que se preconiza

ampliação da capacidade crítica de cada estudante

para com os estudantes do 6º ano não deve ser com-

para que esse, enquanto sujeito e cidadão, se desen-

preendido como uma prerrogativa apenas desse ano

volva e posicione-se criticamente diante da vida, da

escolar. Durante os anos subsequentes – do 7º ano ao 9º

sociedade e do seu próprio contexto escolar com auto-

ano – os estudantes apresentam outras especificidades

ria e protagonismo.

e também precisam do olhar atento do professor para

Da mesma forma que todas as passagens foram

que todas as experiências de aprendizagem sejam como

cuidadas ao longo da Educação Infantil e do Ensino

andaimes para o desenvolvimento dos estudantes. Da

Fundamental, ao término do Ensino Fundamental

mesma forma que nas etapas anteriores, cada estudante

2 também se faz necessário pensar na articulação

do Ensino Fundamental 2 é único, com ritmos de apren-

com o Ensino Médio, considerando que a visão de

dizagem, necessidades e potencialidades próprios que

futuro de cada adolescente e jovem se faz na auto-

precisam ser considerados no planejamento e nas inter-

ria de cada sujeito ao longo de sua trajetória de vida,

venções educativas de cada docente, de forma a promo-

tendo a escola e a família como parceiros para o seu

ver o protagonismo e a autoria discente. Nesse sentido, a

desenvolvimento.

avaliação tem papel decisivo na regulação das aprendizagens e na orientação do trabalho docente.
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Objetivos gerais de aprendizagem
do Ensino Fundamental 2

Os Objetivos Gerais de Aprendizagem
para o Ensino Fundamental 2
• UTILIZAR as diferentes linguagens para se expressar
de forma ética, clara e objetiva, comunicando ideias,
emoções, experiências e opiniões e produzindo sentidos,
considerada a diversidade social, cultural, étnica, religiosa,
ambiental etc. que compõem contextos locais e mundiais.

INTRODUÇÃO
A indicação de objetivos gerais de aprendizagem tem
o propósito de integrar as metas específicas de cada
componente, ensejando a transversalidade do ensino,
bem como considerar a integralidade do sujeito em
seu processo de desenvolvimento.
Os objetivos gerais de aprendizagem corroboram
com a matriz de Competências Gerais apresentadas
neste currículo e, dessa forma, carregam princípios e
conceitos fundamentais aos processos de ensino e de
aprendizagem.
Os compromissos com o desenvolvimento ético,
com a educação humanista e com o trabalho colaborativo, também, podem ser identificados nos objetivos
gerais de cada etapa de ensino que prevê a progressão
destes princípios, à medida que as crianças e adolescentes avançam em seus processos de ensino. Tal progressão está associada aos níveis de desenvolvimento, grau
de maturidade, capacidade de compreensão acerca de
discussões sociais e políticas, entre outros.
Diante disso, apresentamos os objetivos gerais de
aprendizagem para o Ensino Fundamental 2:

• EXERCITAR E MOBILIZAR diferentes conhecimentos e
recursos para a resolução de problemas locais, nacionais
e mundiais, exercitando a criatividade, pensamento crítico,
a curiosidade intelectual para investigar e selecionar
estratégias de resolução aos desafios.
• CONHECER o próprio corpo e seus limites em relação à
manutenção da saúde física e emocional e às medidas
necessárias à sua manutenção.
• PLANEJAR projetos pessoais e sociais que estejam
implicados com a promoção de uma localidade
mais justa e humana.
• PARTICIPAR, argumentando e expressando suas ideias e
opiniões, bem como ouvindo a dos colegas e agindo em
situações que envolvam a tomada de decisões coletivas.
• COMPREENDER a organização mundial, no que
concerne às esferas política, social e ambiental,
para apropriar-se dos conceitos de direitos humanos
e consciência socioambiental.
• PARTICIPAR de situações colaborativas, reconhecendo os
sentimentos e emoções dos colegas, considerando-os para
a tomada de decisões coletivas e promovendo a cultura
de paz.
• UTILIZAR as Tecnologias da informação e comunicação
(TICs) para se expressar e como ferramentas
de interação e compartilhamento de informações
e conhecimentos, de maneira ética e responsável.
• DESENVOLVER senso estético para reconhecer as diferentes
manifestações artísticas e culturais dos diferentes grupos e
etnias que constituem a sociedade brasileira e mundial.
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Estrutura geral do
Currículo do Colégio São Luís

COMPETÊNCIAS GERAIS DO COLÉGIO SÃO LUÍS
EDUCAÇÃO INFANTIL
Pré 1

Pré 2

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

ENSINO FUNDAMENTAL
Anos Iniciais

Anos Finais

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

Objetivos Gerais
de Aprendizagem

TEMAS INTEGRADORES E CONTEMPORÂNEOS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Componentes Curriculares
Metas Específicas
dos Componentes para
a Educação Infantil

Pré 1
Eixos

Pré 2
Objetos do Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Metas Específicas
dos Componentes para
o Ensino Fundamental

Anos Iniciais
Eixos

Objetos do
Conhecimento

Objetivos de
Aprendizagem
e Desenvolvimento

Anos Finais
Eixos

Objetos do
Conhecimento

Objetivos de
Aprendizagem
e Desenvolvimento
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Componentes Curriculares

Objetos de Conhecimento

O Currículo do Colégio São Luís organiza-se em com-

Os objetos de conhecimento, aqui entendidos como

ponentes curriculares desde a Educação Infantil

conteúdos, conceitos e processos, são orientadores do

até o Ensino Médio e são eles: Língua Portuguesa,

Currículo, indicando os assuntos a serem abordados e

Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática,

explorados em sala de aula.

Ciências, Geografia, História e Ensino Religioso,
no Ensino Fundamental. No Médio, são Física,

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

Química e Biologia. Na Educação Infantil e no Ensino

Para garantir o desenvolvimento das competências

Fundamental 1, o Colégio optou por trabalhar com

específicas, cada componente curricular apresenta

Natureza e Sociedade, que contempla os componen-

um conjunto de objetivos de aprendizagem e desen-

tes curriculares de Ciências, Geografia e História.

volvimento. Esses objetivos visam contemplar o direi-

Cada componente apresenta as concepções que estão

to à Educação Integral e estão relacionados a diferen-

embasadas em reflexões contemporâneas sobre ensi-

tes objetos de conhecimento.

no e aprendizagem na Educação Básica.

Competências Gerais
As competências gerais evidenciam os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento que todos os estudantes do Colégio São Luís têm garantido ao longo da

Organização dos Objetivos de
Aprendizagem e Desenvolvimento

formação na Educação Básica.

No Currículo do Colégio São Luís, os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento estão identifica-

Objetivos Gerais de Aprendizagem

dos por uma sigla

Os objetivos gerais de aprendizagem, além de evidenciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a
que todos os estudantes do Colégio São Luís têm direi-

E F X G X X

to, ao longo da formação na educação básica, explici-

em que:

tam como as sete competências gerais se expressam

EF: Ensino Fundamental;
X: Ano de Escolaridade;
MXX: componente curricular Geografia,

nas etapas e possibilitam a articulação horizontal
entre essas etapas e, também, a articulação vertical,
ou seja, a progressão entre a Educação Infantil, Ensino

seguido da sequência numérica

Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2.

de objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento desse componente.

Metas Específicas do Componente
As metas específicas evidenciam as competências

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvi-

a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo da

mento sinalizam o proposto para o ensino e apren-

etapa de escolarização.

dizagem em cada ano do Ensino Fundamental,
articulando uma rede de significados, visando a

Eixos

ampliação da compreensão e entendimento dos

Cada componente curricular do Colégio São Luís

estudantes. Importante salientar que há uma pro-

designa eixos estruturantes —, que consideram a

gressão em espiral do conhecimento e que a indi-

natureza, função, particularidades e dimensões da

cação numérica representa apenas uma organiza-

área, com vistas a ampliar as possibilidades de ensino

ção curricular para orientar o trabalho do professor.

e aprendizagem do componente em cada ano e etapa
de escolarização da educação básica.
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PARTE 2
COMPONENTE CURRICULAR

Geograﬁa
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A Geografia no Ensino
Fundamental: Reﬂexões
e Proposições

C

onvém que o ensino acompanhe as transformações do globo (...) a geograﬁa é uma interrogação permanente do mundo. A evolução do ensino de
geograﬁa, nesse sentido, é facilitada pelos contactos de todo o gênero que
tem a mocidade com os problemas de nossos dias. A conversação em família,
o rádio, a televisão, os jornais, as atualidades cinematográﬁcas mergulham os
jovens, e às vezes até as crianças, nesse banho cotidiano de inquietação (...) Não é
difícil ao professor aproveitar-se disto para animar o seu ensino. Os alunos encontrarão aí uma prova de que a vida não para na porta da classe.”
Piere Monbeig1

As práticas de educação geográfica dialogam com

apoiadas por uma base conceitual e metodologias ati-

conhecimentos geográficos dos estudantes, uma vez

vas, que envolvem a imersão na realidade, a represen-

que este campo de conhecimento está, constante-

tação espacial, os estudos de campo, as comparações

mente, dialogando com o espaço vivido. A Geografia

entre contextos socioambientais e múltiplas escalas,

é o componente curricular que estuda as relações

as análises espaciais, a experimentação e resolução de

espaciais que expressam múltiplas territorialidades

problemas, entre outros. A educação geográfica mobi-

resultantes de aspectos políticos, econômicos, sociais,

liza objetos de conhecimento que enfocam, explícita

ambientais e culturais, ou todos estes combinados.

ou implicitamente, questões relacionadas aos proces-

Portanto, nós, professores de geografia, precisamos

sos da sociedade e ao funcionamento da natureza, e

desenvolver um vasto repertório de conhecimentos,

isto é um grande desafio para a organização do pla-

dominando um conjunto de situações de trabalho

nejamento sequencial de qualquer currículo. A título
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de exemplo, vamos pensar qual deve ser a abordagem

lugar de todos, podemos ainda questionar sua confi-

geográfica do estudo dos rios, cuja pergunta dispara-

guração, por exemplo: por que sua localização é dis-

dora para uma turma do sexto ano pode ser: por que

tante ou perto de algum serviço público, trabalho ou

os rios têm tantas cores? Ou no sétimo ano: por que

lazer? Podemos decifrar o sistema viário como meio

os rios mudam de direção? Ou mais adiante na forma-

de fruição das mercadorias, seu papel econômico,

ção escolar: quais são as teorias que balizam o debate

político na rede de cidades etc.

sobre escassez de recursos hídricos?

Neste currículo, propõe-se uma educação geo-

Deste exemplo, podemos nos questionar: quais

gráfica a partir das espacialidades dos fenômenos

níveis de aproximação essa sequência de pergun-

e o desenvolvimento do pensamento espacial que

tas sugere como progressão do estudo dos rios? A

exige, além dos enfoques teóricos multirreferenciais

resposta pode advir do planejamento que orientará

da geografia, como campo científico, a ideia de que “a

o percurso que resultará em sentido para a vida dos

sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e

estudantes. Mas, quais atividades e qual sequência

inclusivo a questões centrais do processo educativo: o

de ações propiciarão maior sucesso na aprendiza-

que aprender, para que aprender, como ensinar, como

gem? Como tratar assuntos complexos, como este

promover redes de aprendizagem colaborativa e como

do estudo dos rios, buscando uma articulação dos

avaliar o aprendizado”. (BRASIL, 2017, p.14)

saberes comuns e científicos, transformando-os em
conhecimentos escolares?

Lendo os aspectos do cotidiano, vemos a sala
“animada” nos dizeres de Pierre Monbeig (1957). Esse

É muito importante criar perguntas interessantes

pesquisador, como grande observador das paisagens

quando planejamos objetivos a serem alcançados na

da economia do café dos séculos XIX e XX, sugere-nos

educação geográfica. Os estudos geográficos, como

que ao se apoiar na perspectiva geográfica, devemos

outros campos da ciência, analisam fenômenos com-

criar situações didáticas que permitam aos estu-

plexos que vão sendo compreendidos passo a passo a

dantes progredirem em suas aprendizagens sobre o

partir de intervenções planejadas e intencionais que

mundo e sua própria vida nas diferentes paisagens.

professores e estudantes experimentam e investigam

Esta é a meta da educação geográfica e também

a partir de múltiplos caminhos.

deste currículo: desenvolver o pensamento espacial

A vivência interpretativa e propositiva, na esco-

geográfico, decifrando a configuração dos territórios

la, forma estudantes capazes de se apropriar dos

onde se vive, os quais são disputados por forças eco-

conhecimentos num movimento de emancipação e

nômicas, políticas e socioambientais. Portanto, as

autonomia progressivas. Por outro lado, a educação

situações de estudo devem promover discussões e

geográfica desenvolve capacidades para transfor-

favorecer o desenvolvimento de uma atitude propo-

mar o sujeito e também seu contexto social. Parece

sitiva perante os temas abordados. É importante que

muito e é muito! Quando somos crianças, o mundo já

os estudantes possam protagonizar ações para atua-

é complexo, mas à medida que nos desenvolvemos,

rem a partir do que aprendem.

aprendemos a decifrar as determinações do espaço geográfico e a enorme quantidade de fatos que o

Estudar Geografia é uma oportunidade para compre-

constituem. Por exemplo: quando somos criança, a

ender o mundo em que se vive, na medida em que

rua onde moramos é o lugar de brincar, caminhar, dos

esse componente curricular aborda as ações huma-

veículos circularem, mas à medida que estudamos,

nas construídas nas distintas sociedades existentes

podemos reinterpretar a rua como espaço público,

nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a

1. Monbeig, P. O papel e o valor do ensino da geografia e de sua pesquisa. Novos estudos de Geografia Humana brasileira. São Paulo: Difel, 1957
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educação geográfica contribui para a formação do con-

Objetos de conhecimento e práticas desenvolvi-

ceito de identidade, expresso de diferentes formas: na

dos no componente curricular de Geografia abordam

compreensão perceptiva da paisagem, que ganha sig-

as dimensões plurais da realidade, reunindo concei-

nificado à medida que, ao observá-la, nota-se a vivên-

tos, metodologias, contextualizações e escalas pre-

cia dos indivíduos e da coletividade; nas relações com

sentes nas diferentes realidades dos estudantes. O

os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa

desenvolvimento de raciocínios espaciais é a base

memória social; na identidade cultural; e na consci-

do percurso escolar em Geografia desde os primeiros

ência de que somos sujeitos da história, distintos uns

anos, pois é uma disciplina de estudo das interações

dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.

entre sociedade e natureza no espaço geográfico, na

(BRASIL, op.cit. pag. 357).

perspectiva de recortes temporais específicos, tais
como a urbanização, a modernização da agricultura e
os movimentos sociais no campo, as mudanças climáticas, a formação das paisagens e a herança da natu-

TERRITÓRIO
O conceito de território pode ser definido a
partir de distintos pontos de vista, pois a
Geografia não tem exclusividade em relação
a ele. Diversas áreas do conhecimento
utilizam o conceito de território de acordo
com sua própria perspectiva predominante.
Por exemplo, a Ciência Política tende a
valorizar a perspectiva ligada às relações
de poder, principalmente no que diz respeito
aos Estados; a Antropologia tende a valorizar
aspectos ligados à cultura e ao simbolismo
dos povos; a Biologia considera os aspectos
naturais; a Psicologia, as dimensões da
construção da identidade do indivíduo.
Na Geografia, território é o produto da
materialidade técnica das sociedades. É
também campo de forças políticas onde as
ações humanas constroem as marcas de sua
produção e projetam sua cultura.

reza, a percepção e proteção de paisagens informadas
pela cultura, entre outros.
Na interação entre sociedade e natureza, são
estruturados os lugares – espaços vividos, percebidos
e representados. Eles ganham dimensão de uso pela
sociedade, instigam vínculos afetivos com a paisagem2 e consolidam identidades.
Consideramos no currículo do Colégio São Luís
que o espaço justifica a relevância de análises comparativas, manejando conceitos científicos, cotejando a
realidade vivida dos estudantes com as possibilidades
interpretativas da ciência Geográfica.
Em todas as fases de vivência escolar, crianças e
jovens têm o direito de compreender os espaços, os
territórios, as paisagens e os lugares do mundo em
constante processo de transformação. Esse mundo
em movimento coloca para nós, educadores, o desafio e a necessidade de posturas renovadas, pois, se o
espaço vivido se transforma, em consequência, transforma-se também na análise geográfica, uma vez que
cada momento histórico impõe necessidades particulares de captar suas novas configurações territoriais.
Na perspectiva da observação, problematização e
investigação da complexidade do mundo, somos intérpretes das paisagens. A construção do repertório para ler
os fatos e articular elementos próximos e distantes do
espaço vivido requer um trabalho escolar passo a passo,

2. Aqui temos também visões polissêmicas. Para Milton Santos (2008), a paisagem é o conjunto de objetos; para Ab´Saber (2003), uma herança hibrida
do tempo natural e social. Ver também Monteiro, 2001.
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aos diferentes níveis funcionais da atmosfera. A esca-

PAISAGEM
A paisagem geográfica pode ser entendida
como conjunto de objetos que definem
arranjos espaciais que combinam diferentes
tempos (SANTOS, 1996). Mas a paisagem
pode também adquirir o significado de
produto da experiência vivida e herança
da natureza (AB´SABER, 2003). Na visão
ecológica, a paisagem, é um conjunto
estruturado e funcional de formas que
permitem identificar unidades espaciais
homogêneas (MONTEIRO, 2001).

la global das interações do movimento rotacional da
terra, da irradiação solar e das grandes massas de ar
que navegam e interagem com os oceanos e que, num
longo período, formam os tipos de clima. A escala local
das mudanças meteorológicas do tempo que envolve o
ritmo das temperaturas e distribuição de umidade ao
nível da superfície terrestre em uma cidade, por exemplo em São Paulo. O efeito do tempo meteorológico na
superfície edificada pode resultar em “ilha de calor” que
interfere no microclima. A multiescalaridade refere-se
aos níveis de análise do fenômeno, da escala de estudo ou recorte espacial, e da escala de representação (a
redução escalar para produzir mapas). Portanto, estudar escala envolve estudar os fenômenos, saber como
analisá-los e representá-los.
Os fenômenos naturais são multiescalares e multitemporais. A natureza é produto de interações de fenômenos geológicos, geomorfológicos, climáticos, pedo-

capaz de permitir às crianças e jovens a interpretação da

lógicos, biogeográficos e ecológicos de um modo geral,

trama complexa de analogias, de valores, de representa-

e seus processos funcionais também precisam ser

ções e de identidades que figuram neste espaço. Assim,

conhecidos e associados ao uso do território, como por

por exemplo, as primeiras leituras da cidade de São

exemplo, os solos férteis. Como surgem os solos férteis?

Paulo podem ser tematizadas por elementos que tragam

Qual a relação dos solos com a rochas das quais se ori-

novas informações e percepções. Mas, como fazer esse

ginaram. Como a morfologia do relevo também influi

caminho? O que é significativo para os jovens do Ensino

na formação dos solos? Como diferentes tipos de solos

Fundamental do Colégio São Luís? O que faz sentido em

permitem ou não a retenção de água fundamental para

suas vidas e auxiliam a construir noções explicativas,

os ecossistemas naturais e para a agricultura?

tornando-os capazes de escolher rumos diante dos dile-

Neste componente curricular, a seleção de conte-

mas do mundo? O que permite desenvolver cultura de

údos de Geografia parte também dos dilemas históri-

paz, respeito à diversidade, atitudes democráticas e cui-

cos, ora voltados a uma formação utilitarista e técni-

dados com o ambiente?

ca para o trabalho, ora para formação acadêmica. A

Nessa perspectiva, faz-se necessário o debate teó-

Geografia na escola do período pós-industrial analisa

rico e metodológico do sentido de estudar Geografia,

os profundos dilemas socioambientais do mundo con-

bem como o seu ensino revisto e revigorado de forma

temporâneo. Um mundo das relações de apropriação

permanente. Diversidade, multiescalaridade, multi-

capitalista de recursos da natureza e sua degradação,

temporalidade, multiterritorialidade são pressupostos

em sentido amplo, e de injusta repartição de benefí-

acadêmicos da Geografia que balizam a ciência, como

cios. Mas também um mundo formado por represen-

também são produtos da influência de diversos sujei-

tações culturais de comunidades diversas que lutam

tos e agentes sociais. Afinal, a Geografia é um campo

por seus direitos e uso dos recursos naturais.

de conhecimento da realidade vivida.

O estudo das espacialidades e territorialidades

Vejamos um outro exemplo sobre multiescalarida-

pode ser trabalhado sob o ângulo do espaço vivido

de: o fenômeno climático se expressa em várias esca-

buscando atenção às redes de significações materiais

las analíticas. A multiescalaridade climática refere-se

e afetivas dos sujeitos. Nesta perspectiva, a paisagem
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NATUREZA
Cada período histórico é marcado por um determinado posicionamento filosófico em relação à
concepção de Natureza. As explicações e as definições de Natureza acompanham as concepções
de mundo dependendo do grupo humano, do tipo de sociedade ou da classe social de quem
responde. (CARVALHO, 1991, p.16). A forma de estudar e interpretar os sistemas naturais segue
essa ampla gama de construções epistemológicas. A Natureza é uma construção social da
interpretação e representação dos sistemas naturais. Em Geografia, estuda-se tanto os sistemas
em si, em sua funcionalidade, como as ideias de natureza dos diferentes grupos sociais. E, a
partir dessa construção humana, estabelecemos formas de concebê-la e de nos relacionarmos
com o ambiente. Na atualidade, evidencia-se em diversas áreas do conhecimento a eclosão
de novas teorias (Teoria da Auto-Organização, Teoria da Complexidade, Teoria das Estruturas
Dissipativas) referentes a estas novas visões de mundo que, consequentemente, trazem consigo
novas concepções acerca da Natureza. A Geografia trabalha com uma conceituação ampla de
Natureza: funcional, simbólica, sagrada e produzida pelo capitalismo.

e os lugares são revalorizados, o território pode acres-

Referindo-se às abordagens centradas no sujeito, tal

centar à interpretação geográfica dimensões políticas,

como propõe a BNCC (BRASIL, 2017), e fundamentadas

econômicas, culturais, permitindo ler e compreender

na percepção dos indivíduos, como as geografias da per-

os fatos sob distintos ângulos de interpretação muito

cepção e do comportamento, Milton Santos (2000) assi-

além da descrição de sua escultura física.

nala que, apesar do seu papel importante na ruptura com

Quem guia o olhar dos estudantes, e de certo

análises muito amplas das sociedades (o economicis-

modo orienta para as descobertas dos lugares, das

mo) e na restituição de valores individuais dos sujeitos

paisagens, do espaço geográfico são os educadores

que observam, refletem e pensam, é importante perce-

que recortam da realidade fatos, permitindo ao apren-

ber as diferentes dimensões de interpretação geográfi-

diz desenvolver passo a passo raciocínios espaciais e

ca, não descartando a pluralidade de caminhos. Lembra

a trabalhar a linguagem da representação espacial a

que se baseiam na “justificação de que as percepções

partir da leitura dos signos da cartografia. São os pro-

são também dados objetivos”, por isso é importante dois

fessores que, com suas propostas de ensino, se tornam

aspectos: a percepção individual não é o conhecimento,

mediadores do olhar dos estudantes, que percebem e

um “conhecer de imediato”, pois é, de fato, imediatizado

ganham capacidade de interpretar a espacialidade a

por um longo processo histórico. Além disso, a “simples

partir das situações didáticas planejadas.

apreensão da coisa por seu aspecto ou estrutura externa,

O entendimento das abordagens geográficas

nos dá o objeto em si mesmo, o que ele apresenta, mas

amplia a capacidade de olhar e ler o mundo de forma

não o que ele representa”. Considerando ideias como

crítica e comprometida. Mas é preciso lembrar que a

essas sugere-se exercitar a percepção dos jovens para as

Geografia é uma ciência dinâmica em constante produ-

realidades diversas que conhecem e interagem, mas não

ção. As abordagens econômicas, culturais, ambientais

confundir a sensação ou a percepção com a própria rea-

impõem métodos distintos de abordagem didática.

lidade do objeto experimentado ou percebido.
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O estudo da paisagem vivida,
dos lugares, do território, da
diversidade da cultura e das
tecnologias propicia uma
introdução à complexidade
do raciocínio espacial.

propicia uma introdução à complexidade do raciocínio espacial. A paisagem, os lugares, o território, enfim
o espaço geográfico, é estruturante do pensamento
espacial e produto do trabalho e da cultura num contexto de inúmeras situações geográficas singulares do
Brasil e, em particular, da metrópole de São Paulo e do
Estado de São Paulo. Singularidades que não separam
o modo de ser, viver e trabalhar local, mas os integram
a partir das territorializações das técnicas (Santos,
2008; Silveira, 2006).

Na escola, não há necessidade de colocar balizas
rígidas entre as áreas do saber, tampouco tratar as

A situação geográfica não é apenas um pedaço do ter-

diferentes abordagens geográficas contemporâneas

ritório, uma área contínua, mas um conjunto de rela-

como isoladas. As interdisciplinaridades podem ser

ções. Portanto, a análise de situação resulta da busca

construídas na prática educativa. Além disso, não

de características fundamentais de um lugar na sua

é possível aceitar como tarefa específica de uma só

relação com outros lugares. (BRASIL, 2017, p. 363)

disciplina o estudo da superfície da Terra e das complexas questões socioespaciais, como as territoriali-

Para finalizar, ressaltamos que a Geografia é uma

dades e temporalidades do sertão nordestino ou das

área de conhecimento das Humanidades que favo-

metrópoles. Diante dessa discussão, como podemos

rece de forma privilegiada a construção do papel de

construir um fazer pedagógico? Devido à diversi-

estudante, por conta da variedade de assuntos que

dade das abordagens, o ensino atual de Geografia é

comporta, pela análise que exige que se faça da rea-

composto por “geografias que se relacionam, mas

lidade, pela possibilidade que abre para o universo

não compõem uma unidade”3. Buscamos abordagens

cultural, pelo modo como discute as questões socio-

“plurais” que possam atentar para convergências e

ambientais. Portanto, entendemos que o ensino da

incongruências entre os diferentes pressupostos teó-

geografia deve formar um cidadão consciente de sua

ricos da disciplina.

identidade brasileira, assim como lhe dar a dimensão

Nesta complexa discussão, como podemos ajudar os
professores no seu fazer pedagógico? O que propor aos

do que é ser um cidadão do mundo na diversidade,
igualdade e equidade.

jovens? Quando? De que maneira? Quais objetivos, con-

Os objetivos e conteúdos sugeridos consideram

teúdos e situações didáticas a serem utilizados? Como é

os documentos oficiais do Governo Federal4, assim

possível contribuir para compartilhar com os estudantes

como o Currículo da Cidade de São Paulo5. A seguir,

o significado social e pedagógico da Geografia?

indicamos as metas específicas de Geografia e sin-

O estudo da paisagem vivida, dos lugares, do território, da diversidade da cultura e das tecnologias

tetizamos os eixos estruturantes deste currículo no
componente de Geografia.

3. SILVA, A. Correia da. Contribuição à crítica da crise da Geografia. In SANTOS, Milton. (org.), 1985, op. cit. p. 14.
4. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. 3ª versão. Brasília: MEC, 2017.
5. SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da Cidade: Geografia. São Paulo: SME, 2017.
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Metas Específicas de
Geografia para os Anos Finais
do Ensino Fundamental

1. Empregar os conhecimentos geográficos para

croquis e percursos) e disponibilizar informações

compreender o espaço vivido como resultante

geográficas em formatos analógicos e digitais,

de fenômenos socioespacias na cidade de São

tais como storymaps, mapas em aplicativos para

Paulo, evidenciando as desigualdades e suas
contextualizações.

mídias digitais, entre outros.
4. Agir com autonomia, responsabilidade e resiliên-

2. Compreender e aplicar o raciocínio espacial geo-

cia, tanto pessoal como coletivamente, para a reso-

gráfico, estabelecendo relações com outras áreas

lução de problemas socioambientais, promovendo

do conhecimento, na análise da ocupação humana

ações colaborativas de respeito à biodiversidade,

e produção do espaço, a partir de princípios geo-

sem preconceitos de qualquer natureza.

gráficos, tais como extensão, localização, situação
geográfica, entre outros.

5. Utilizar procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, polí-

3. Aprimorar o pensamento espacial, apropriando-se

tico e o meio técnico-científico e informacional

de tecnologias digitais, em especial a geotecno-

com objetivo de avaliar ações e propor soluções

logia, para coletar, analisar, produzir representa-

para questões socioespaciais.

ções diversas (mapas temáticos, mapas mentais,
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Eixos Estruturantes de Geografia no Ensino Fundamental 2
ENSINO FUNDAMENTAL 2 – GEOGRAFIA
EIXOS ESTRUTURANTES

O QUE ABRANGEM?

Sujeito e seu lugar
no mundo

Nos anos iniciais do Fundamental 2 retomamos as noções de pertencimento dos
estudantes, contextualizando-as cultural e espacialmente. Os sujeitos se formam por
múltiplas identidades históricas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais,
afetivas, entre outras. São expectativas da educação geográfica retomar as noções
de diversidade cultural e os processos de formação do povo brasileiro. Inicia-se o
reconhecimento da importância dos processos migratórios na formação social e
cultural da cidade de São Paulo. São também apresentadas as formas de organização
política do município a partir das funções públicas. As desigualdades sociais e as
questões étnico-raciais são tematizadas, assim como o fortalecimento dos canais
de participação social. Nos anos finais, a visão de sujeito se amplia para pensar
não apenas o indivíduo, mas a formação territorial brasileira e nossas diversidades
refletidas nas questões da etnicidade e seus direitos. Para isso, é preciso compreender
das trocas e interações dos primeiros habitantes do território brasileiro aos fluxos
populacionais no contexto da mundialização.

Pensamento espacial geográfico
e representação cartográfica

Nos anos iniciais do Fundamental 2, retomamos as noções espaciais, os primeiros
conceitos da alfabetização cartográfica, o alfabeto cartográfico e os processos de
raciocínio adequado a esta faixa etária. A alfabetização cartográfica inicia-se pelas
noções de posição, distância, referenciais espaciais, suportes etc. Retomam-se os
primeiros passos da alfabetização cartográfica com reconhecimento de elementos
de orientação e dos mapas simples. Nos anos finais, o enfoque é o estudo das
representações das cidades, espaço urbano e dos contextos políticos dos mapas,
utilizando mapas temáticos e imagens de satélite.
O estudante leitor de mapas é o foco neste momento. São apresentadas as noções de
região e critérios de regionalização do Brasil e do espaço mundial.

Organização territorial
no tempo e no espaço

Nos anos iniciais do Fundamental 2, retomamos aspectos da produção do espaço por
meio da leitura do cotidiano dos estudantes. O enfoque é a organização territorial ou
a “assinatura territorial” como resultado de diferentes disputas localizadas no tempo
e espaço social, a exemplo de São Paulo, uma cidade multifacetada, multiescalar e
multitemporal.
A partir da organização administrativa do município, o estudante identifica relações
entre os processos da formação étnico-cultural de São Paulo, reconhece especificidades
do Estado no território, o processo de urbanização e suas consequências.
Nos anos finais, sugere-se o estudo da formação territorial singular do Brasil que
influi nas dinâmicas sociais, econômicas e ambientais. Neste momento, estuda-se as
características do povo brasileiro, a distribuição territorial e a diversidade étnico-cultural.
Também se aborda a questão do Estado-Nação e os processos de ordenamento territorial
mundial. São tematizadas questões globais que envolvem o Ocidente e o Oriente.
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ENSINO FUNDAMENTAL 2 – GEOGRAFIA (continuação)
EIXOS ESTRUTURANTES

O QUE ABRANGEM?

Natureza, Ambiente e Qualidade
de Vida

Nos anos iniciais do Fundamental 2, retomamos a percepção dos fenômenos da
natureza que as crianças e jovens podem observar empiricamente, tais como as
condições do tempo pela leitura da atmosfera, os tipos de solos pela vivência na
terra. Também são trabalhados os espaços livres e áreas verdes do lugar de vivência,
iniciando o estudo sobre a função destes espaços na qualidade de vida.
Nos anos finais, propõe-se a observação dos sistemas naturais e a importância da
água no cotidiano, identificação dos parâmetros simples que indicam a qualidade
ambiental e a qualidade de vida.
Na escala do Brasil, a divisão regional da paisagem é estudada por meio da
classificação dos Domínios Morfoclimáticos. São introduzidas as questões da
Sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No cenário
mundial, são discutidas as transformações na América, África, Ásia, Oceania e Europa.

Trabalho e formação
socioespacial

Nos anos iniciais do Fundamental 2, retomamos os primeiros entendimentos sobre
o trabalho na família e na escola, a partir do estudo da cidade de São Paulo e a sua
estrutura urbana. O modelo centro-periferia, a precarização dos segmentos de menor
poder aquisitivo e a infraestrutura são abordados neste eixo.
Estudos sobre o trabalho no campo e na cidade, com enfoque nas relações de
interdependência e integração por meio da circulação de mercadorias e matériasprimas. Também está no foco deste eixo investigar sobre inovações tecnológicas no
trabalho no campo e na cidade.
Nos anos finais, pretende-se caminhar para a leitura dos desafios da exploração
dos recursos naturais, a mobilidade espacial em várias escalas e características das
sociedades urbano-industriais.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Geografia
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

Quadro com os Eixos, Objetos de Conhecimento,
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Competências
ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 6º ANO
EIXO: SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Identidade sociocultura.
• Formação sociocultural
da cidade de São Paulo.

(EF6G01) Descrever, por meio de imagens e outras mídias, as modificações das
paisagens na cidade de São Paulo ao longo do tempo, de acordo com os agentes
transformadores (sociais, ambientais, culturais, políticos e econômicos).

IN RC
CM

(EF6G02) Conhecer os primeiros povos que habitavam o sítio urbano
de São Paulo (aldeamentos paulistas).
(EF6G03) Analisar informações textuais e dados sobre diversidade
de migrantes na cidade de São Paulo.
(EF6G04) Examinar o papel dos migrantes das regiões brasileiras nas
transformações que ocorrem e ocorreram na cidade de São Paulo.

EIXO: PENSAMENTO ESPACIAL GEOGRÁFICO E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Elementos gerais
da cartografia.

(EF6G05) Reconhecer o significado da legenda, título e fonte para
a representação dos fenômenos geográficos.

LA CD

(EF6G06) Interpretar perfis topográficos de relevo/vegetação identificando
a forma de representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.
(EF6G07) Identificar, nas diversas formas de representação cartográfica, a escala
gráfica/ escala numérica descrevendo suas diferenças.
(EF6G08) Utilizar o alfabeto cartográfico para produzir mapas simples.

EIXO: ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO TEMPO E NO ESPAÇO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Relações entre
os componentes
físico-naturais.

(EF6G09) Relacionar relevo, cobertura vegetal e escoamento superficial
no ambiente urbano e no ambiente rural.
(EF6G10) Utilizar diferentes recursos (maquete, mapa, fotos, desenhos, estudo
do meio etc.) para demonstrar a bacia hidrográfica do alto Tietê, reconhecendo
suas características: rios, cobertura vegetal, condições socioambientais
e formas de ocupação.

CM RC
CD

(EF6G11) Observar e descrever as tipologias de moradias urbanas e investigar
sobre as diferenças sociais no entorno da escola e espaço vivido.
As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 6º ANO (continuação)
EIXO: NATUREZA, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• As grandes paisagens
mundiais: Biomas
globais e domínios
morfoclimáticos.

(EF6G12) Localizar no mapa mundi as grandes unidades da vegetação do
mundo, descrevendo suas principais características e impactos produzidos
pela ação humana nessas unidades de vegetação.

• A formação geológica
da Terra e seus
fenômenos endógenos
(camadas da Terra,
tempo geológico,
tectonismo etc.).

(EF6G13) Examinar medições e marcadores do tempo geológico destacando sua
importância para história da Terra.

• Fenômenos exógenos
da Terra (dinâmica
climática, erosão/
intemperismo, agentes
modeladores do relevo,
ciclo hidrológico etc.).
• Sistema Solar:
posição da Terra,
seus movimentos e
as estações do ano.
• Noções de tempo
e clima.

Competências

LA CD

(EF6G14) Utilizar tecnologias digitais de informação para pesquisar dados sobre
as placas tectônicas e relacionar com a formação dos continentes e do relevo.
(EF6G15) Descrever, por meio de experiências, as ações dos agentes externos e
internos no modelado do relevo terrestre.
(EF6G16) Observar e experimentar empiricamente as formas do relevo da
cidade de São Paulo e estudar documentos sobre sua cobertura vegetal original,
representando-a através de croqui.
(EF6G17) Fazer uma correspondência entre as estações do ano e o movimento de
translação da Terra.
(EF6G18) Identificar os padrões climáticos no mundo relacionando com a vida
cotidiana e atividades econômicas.
(EF6G19) Obter dados empíricos sobre o microclima em experimentos simples.
(EF6G20) Ler mapas meteorológicos simples para comparar com dados
experimentais de microclima.
(EF6G21) Conhecer ambientes digitais de previsão do tempo e observar sistemas
de deslocamento de nuvens comparando com o céu observável em São Paulo.
(EF6G22) Investigar sobre os rios na cidade de São Paulo e sua relação com as
formas do relevo e as chuvas que provocam inundações e enchentes.

EIXO: TRABALHO E FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Transformação das
paisagens no Estado
de São Paulo.
• Consequências
ambientais das
transformações
das paisagens.

(EF6G23) Examinar as alterações provocadas nas paisagens, nas relações de
trabalho e nos hábitos de consumo a partir da vinda de novas tecnologias no
setor agropecuário no Estado de São Paulo e no território brasileiro.

CM RC
PS LA

(EF6G24) Reconhecer e interpretar as diferentes transformações na circulação,
consumo, transporte, infraestrutura urbana e qualidade de vida das populações,
causadas pelo processo de industrialização no Estado de São Paulo.
(EF6G25) Analisar os impactos ambientais, sociais e econômicos, causados
pela expansão das cidades, propondo soluções para sua resolução.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Geografia
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 7º ANO
EIXO: SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Os sujeitos na formação
territorial brasileira.

(EF7G01) Reconhecer e valorizar os sujeitos na formação do território brasileiro,
respeitando o direito e a cultura dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros.
(EF7G02) Identificar diferentes formas de uso e ocupação da terra na cidade de
São Paulo e ler mapas diversos sobre população, distribuição de renda, áreas
verdes etc, visando iniciar estudos sobre urbanização.

RC CL

IN CM

(EF7G03) Utilizar tecnologias digitais de informação para pesquisar
dados e produzir gráficos, tabelas e mapas que expressem a circulação de
informações, mercadorias e pessoas entre a cidade de São Paulo e outras
cidades do Brasil e do Mundo.
(EF7G04) Valorizar as diversidades sociais e culturais existentes na cidade
de São Paulo (indígenas, africanos, afro-brasileiros e imigrantes em geral),
reconhecendo os vários movimentos sociais de transformação da realidade.
(EF7G05) Reconhecer em imagens/fotos/mapas a influência social, econômica,
política e cultural da cidade de São Paulo para outras cidades, regiões do Brasil
e outros países.

EIXO: PENSAMENTO ESPACIAL GEOGRÁFICO E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Formação territorial
do Brasil por meio
de mapas.
• Mapas temáticos
do Brasil.
• Diferentes
regionalizações do
território brasileiro
e seus indicadores
socioeconômicos.

(EF7G06) Comparar as representações cartográficas das diferentes formas de
regionalização do Brasil para compreender a noção de região e os critérios
utilizados para regionalizar o território brasileiro.

LA CD

CM

(EF7G07) Examinar representações cartográficas, textos e documentos para
entender o processo de formação do território brasileiro e o estabelecimento
de fronteiras nacionais.
(EF7G08) Utilizar tecnologias digitais de informação para coletar indicadores
socioeconômicos das regiões brasileiras e elaborar gráficos, tabelas e mapas
temáticos que possibilitem reconhecer as diferenças e desigualdades entre as
regiões brasileiras, a partir de diferentes mapas de regionalização do espaço
brasileiro.
(EF7G09) Interpretar mapas temáticos dos domínios morfoclimáticos do território
brasileiro, identificando semelhanças e diferenças entre os domínios.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 7º ANO (continuação)
EIXO: ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO TEMPO E NO ESPAÇO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Características da
população brasileira.

(EF7G10) Interpretar, por meio de diferentes linguagens, as transformações
que ocorrem na população brasileira: taxas de crescimento, pirâmide etária,
fluxos populacionais (processos migratórios), concentração demográfica e as
consequências socioeconômicas dessas mudanças.

• As diferentes
territorialidades no
território Brasileiro.
• Dinâmica populacional.
• Fluxo populacional
(migrações).

Competências

RC LA
CD

(EF7G11) Descobrir os territórios e as territorialidades das populações
marginalizadas (indígenas, de remanescentes de quilombolas, de povos das
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais
do campo e da cidade) e investigar as questões que envolvem a segregação
espacial desses povos.
(EF7G12) Identificar, por meio de mapas, a distribuição territorial da população
brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural (indígenas, africanos, afrobrasileiros e imigrantes em geral) explicando os fatores que determinam essa
distribuição espacial.
(EF7G13) Analisar o crescimento vegetativo do Brasil e sua consequências:
diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, envelhecimento da
população e aumento da expectativa de vida entre outros aspectos.
(EF7G14) Investigar políticas de seguridade tais como a previdência social
analisando dados que simulam cenários futuros das contas públicas.
(EF7G15) Analisar a importância e a finalidade dos dados produzidos pelos
institutos governamentais que produzem dados sobre a população brasileira
(IBGE, IPEA, Fundação Seade etc.).
(EF7G16) Reconhecer e compreender pirâmides etárias comparando diferentes
contextos populacionais do Brasil e do mundo.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Geografia
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 7º ANO (continuação)
EIXO: NATUREZA, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Domínios de natureza
do Brasil.
• Sustentabilidade
ambiental.

(EF7G17) Reconhecer a relação de dependência entre hidrografia, relevo, clima,
entre outros nos domínios morfoclimáticos do Brasil e analisar as consequências
da ação humana nesse equilíbrio ecológico.

LA CM
PS

(EF7G18) Localizar no mapa do Brasil os tipos de vegetação do território
brasileiro e comparar, por meio de uma tabela, as principais características.
(EF7G19) Investigar as coberturas vegetais originais e transformadas do
município de São Paulo e estudar a Lei da Mata Atlântica municipal, propondo
ações que visem à conservação, ao manejo e à recuperação da vegetação
remanescente.
(EF7G20) Identificar as transformações que ocorreram com a expansão
agropecuária nos domínios morfoclimáticos brasileiros ao longo
da história brasileira.

EIXO: TRABALHO E FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Processo de produção,
circulação e consumo de
mercadorias no contexto
capitalista brasileiro.

(EF7G21) Investigar os espaços de produção industrial no território brasileiro
e descrever as consequências ambientais dessa atividade.
(EF7G22) Selecionar argumentos relativos à produção, ao consumo, às relações
de trabalho, às mudanças de hábitos alimentares, entre outros, para debater
os aspectos positivos e negativos da produção agropecuária brasileira.

CL RC
PS CM

(EF7G23) Analisar dados em tabelas, gráficos e mapas relativos ao uso, custo
e consequências ambientais dos diferentes meios de transporte usados
no Brasil e em outros países.
(EF7G24) Examinar dados, gráficos, tabelas e mapas que expressem os fluxos
populacionais e de capitais entre estados/regiões brasileiras.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 8º ANO
EIXO: SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

• Fluxos populacionais.
• Igualdade de gênero.

(EF8G01) Reconhecer a cidade de São Paulo como um polo de atração de
imigrantes das diversas partes do mundo, em especial da América Latina e da
África, e localizar esses imigrantes no mapa da cidade.
(EF8G02) Identificar as demarcações do espaço de vivência, os laços de
identidade com a cidade, as manifestações culturais e o trabalho dos imigrantes
(refugiados, haitianos, bolivianos, nigerianos, chineses, coreanos, entre outros),
propondo ações para promoção da equidade dos direitos desses imigrantes.

RC CL

CM LA
PS

(EF8G03) Investigar a situação de segregação, falta de trabalho, moradia, entre
outros, dos atuais imigrantes da cidade de São Paulo propondo alternativas
de combate à exclusão social, referenciando-se em princípios democráticos,
solidários e de justiça.
(EF8G04) Identificar e analisar dados sobre as relações de gênero e sexualidade
como construções socioculturais historicamente construidas e passíveis de
questionamentos.
(EF8G05) Analisar, a partir de dados, as causas e consequências das migrações e
levantar hipóteses a respeito desses contextos migratórios no mundo e no Brasil.
(EF8G06) Investigar sobre aspectos culturais dos povos da América Latina.

EIXO: PENSAMENTO ESPACIAL GEOGRÁFICO E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Leitura e elaboração
de mapas temáticos da
América e África.

(EF8G07) Reconhecer, em representações cartográficas e em gráficos, as
diferenças e desigualdades socioeconômicas mundiais que possibilitem
comparar o continente Americano e o Continente Africano.

CM LA
CD

(EF8G08) Ler, elaborar e interpretar gráficos e croquis e avaliar a pertinência
e os usos para comunicar diversos fenômenos.
(EF8G09) Interpretar mapas temáticos e dados demográficos referentes
à diversidade étnica da América Latina e do Continente Africano e comparar
por meio de outras formas de representação.
(EF8G10) Identificar e comparar, por meio de representações cartográficas,
os diferentes domínios morfoclimáticos do continente Americano e do
continente Africano.
(EF8G11) Relacionar as coordenadas geográficas com horário de verão, tipos
climáticos, hemisférios, fusos horários, linha internacional da Data e suas
implicações socioeconômicas.
As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Geografia
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 8º ANO (continuação)
EIXO: ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO TEMPO E NO ESPAÇO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Conceito de Estado
e dos seus elementos
integrantes – povo,
governo e território.

(EF8G12) Examinar os elementos histórico-geográficos que expliquem o
desencadeamento de inúmeros conflitos étnico, cultural, econômico no mundo
contemporâneo, com destaque para as situações geopolíticas na América
Latina e África.

• O processo histórico
de agentes estatais/
privados e econômicos
no (re)ordenamento
territorial americano
e africano.

Competências

RC CL

CM PS

(EF8G13) Comparar o processo de ocupação territorial América Latina
e da África e analisar as causas da distribuição populacional.
(EF8G14) Relacionar os processos de ocupação do continente Africano com os
conflitos étnicos considerando os conceitos de Estado, nação, território, governo
e país para o entendimento desses conflitos.
(EF8G15) Comparar os cenários da agricultura e mineração na América Latina
e África.

EIXO: NATUREZA, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Diversidade ambiental e as
transformações na América
e na África.

(EF8G16) Examinar as diferentes paisagens no continente Americano
e Africano identificando e descrevendo os principais elementos: clima,
hidrografia, relevo e vegetação.

RC CM
LA CD

(EF8G17) Interpretar mapas temáticos sobre recursos naturais do continente
Africano e da América Latina, analisando os fluxos comerciais e econômicos
entre essas regiões e a Europa, Ásia e América do Norte.
(EF8G18) Identificar impactos socioambientais e seus efeitos nos sistemas
naturais e propor intervenções para superação de desafios ambientais.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 8º ANO (continuação)
EIXO: TRABALHO E FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• O processo produtivo do
espaço agrário e urbano/
industrial.

(EF8G19) Identificar as mudanças ocorridas nas relações de trabalho,
ocasionadas pelo uso das inovações tecnológicas nas atividades produtivas
industriais e agrícolas, e as suas consequências ambientais e sociais para
sociedades americanas e africanas.

• Globalização,
mundialização do
capital, corporações e
organizações econômicas
mundiais e a atual
divisão internacional do
trabalho.
• A dominação colonial
europeia e sua herança
no processo produtivo
econômico do mundo
do trabalho na América
Latina e África.

Competências

RC CL
PS

(EF8G20) Examinar a modernização resultante da revolução tecnológica
descrevendo seus conflitos, contradições e benefícios para as sociedades
americanas e africanas.
(EF8G21) Comparar o processo de urbanização entre diferentes grupos de países
do continente Americano identificando as características do processo, mercado
de trabalho, estrutura urbana, entre outros.
(EF8G22) Descrever o processo de dominação colonial da América e da África e
relacionar com o desenvolvimento desigual do território Americano e Africano.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Geografia
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 9º ANO
EIXO: SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Globalização e
mundialização.

(EF9G01) Debater o papel das redes virtuais na vida das pessoas estabelecendo
conexões entre o local e o global.
(EF9G02) Comparar as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF9G03) Descrever as transformações na velocidade dos transportes e
da comunicação em decorrência do desenvolvimento técnico-científico,
investigando os lugares excluídos e os incluídos nesse processo.

RC CL

IN PS
CM

(EF9G04) Investigar na cidade de são Paulo a presença da interculturalidade.

EIXO: PENSAMENTO ESPACIAL GEOGRÁFICO E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

Competências

Cartografia: anamorfose,
croquis e mapas temáticos
da Europa, Ásia, África e
Oceania.

(EF9G05) Identificar diferentes características do meio físico (relevo, clima,
vegetação, hidrografia, entre outros) da Europa e da Ásia e comparar por meio
de tabelas, gráficos ou mapas temáticos suas semelhanças e diferenças.

LA CD

CM

(EF9G06) Interpretar gráficos, mapas temáticos e anamorfoses com base em
indicadores populacionais, econômicos e socioambientais da Europa, Ásia,
África e Oceania e analisar as causas e consequências para as populações desse
continentes.
(EF9G07) Elaborar tabelas e gráficos para sintetizar e apresentar dados
e informações sobre os aspectos relacionados à saúde na Europa, Ásia, África
e Oceania e comparar com o Brasil.
(EF9G08) Examinar os fluxos populacionais entre a África e a Europa para
compreender os fatores que influenciam na mobilidade da população e sua
distribuição espacial pelos continentes avaliando as políticas migratórias
dos países europeus.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 9º ANO (continuação)
EIXO: ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO TEMPO E NO ESPAÇO
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Ordem Mundial
e geopolítica.

(EF9G09) Identificar o papel de cada região do planeta nos fluxos econômicos
globais comparando EUA, Europa e Extremo Oriente com o continente Africano.

• A divisão do mundo
em ocidente e oriente:
o mundo visto pela
Europa.

(EF9G10) Identificar os principais movimentos nacionalistas e separatistas no
mundo, atualmente, e comparar as semelhanças e diferenças.

• Identidades e
interculturalidades
regionais na Europa,
Ásia, África e Oceania.

Competências

PS LA
CD CM

(EF9G11) Investigar a interculturalidade no Estado de São Paulo, relacionando-a
com o mundo.
(EF9G12) Investigar a forma de ocupação e usos da terra em diferentes regiões
da Europa, Ásia, África e Oceania.
(EF9G13) Comparar as diferenças de regionalização do mundo e discutir
seus critérios.

EIXO: NATUREZA, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Recursos naturais.

(EF9G14) Analisar os componentes físico-naturais (relevo, vegetação, clima,
hidrografia, entre outros) do continente Europeu e Asiático e exemplificar por
meio de imagens.

• Acordos internacionais
do meio ambiente.

Competências

LA CD
RC

(EF9G15) Localizar os principais recursos naturais da Europa, Ásia, África
e Oceania.
(EF9G16) Reconhecer a importância das grandes conferências e acordos
internacionais sobre o meio ambiente valorizando a participação do Brasil.
(EF9G17) Identificar o uso sustentável dos recursos naturais pelos vários atores
sociais: indivíduos, empresas, governo, entre outros, apoiando-se em modelos
com foco no desenvolvimento sustentável.
(EF9G18) Dialogar sobre as injustiças socioambientais, os grandes desastres
e as mudanças climáticas.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 9º ANO (continuação)
EIXO: TRABALHO E FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL
Objetos
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

• Recursos naturais,
produção e economia:
agentes transformadores
e organizadores do
espaço geográfico na
sociedade urbanoindustrial (consumismo).

(EF9G19) Investigar a formação dos recursos minerais, sua extração, uso
e comercialização, comparando a situação econômica entre os países que
possuem recursos minerais e os que detêm a tecnologia para extraí-los.

• Circulação de pessoas,
mercadorias e
informação.
• Inovações técnicas e
tecnológicas: causa
e consequência dos
determinantes da
dinâmica econômica
mundial.

Competências

RC PS

CM CL

(EF9G20) Debater as propostas da ONU com vistas à melhoria da qualidade
de vida da população mundial, em especial os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS.
(EF9G21) Compreender a organização política e econômica das sociedades
mundiais a partir da produção, circulação e consumo.
(EF9G22) Identificar as transformações no trabalho em diferentes regiões
do mundo, relacionando-as com as mudanças técnicas e científicas decorrentes
do processo de industrialização.
(EF9G23) Comparar as diferenças de regionalização do mundo e discutir
seus critérios.

As Competências CSL
CM comunicativa

LA lógico-analítica

IN intrapessoal

PS político-social

CL colaborativa

CD cultura digital

RC repertório cultural
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Questões de natureza
metodológica e didática
em Geografia

A

Geograﬁa é uma área de conhecimento na qual se espera que estudantes
compreendam as múltiplas interações entre diferentes territorialidades, os
processos da natureza, a mobilidade social e a formação dos grupos sociais.

O desafio do trabalho pedagógico é construir um

desencadeadoras de situações em que os estudantes

caminho de aprendizagens que permita ao estudante

exponham suas ideias e pensamentos sobre diferen-

compreender que a Geografia dá sustentação para a

tes assuntos ou temáticas. Essa é uma boa estratégia

interpretação do mundo vivido. Na educação geográ-

para analisar o ponto de partida de um trabalho que se

fica, os temas estruturam conceitos imprescindíveis

quer realizar.

para a compreensão da realidade e dos espaços, permitindo, assim, que os diferentes lugares ganhem sig-

Organização dos agrupamentos

nificado na relação com os elementos da vida cotidia-

A organização dos estudantes nas aulas também faz

na dos estudantes.

diferença para as atividades a serem realizadas. É pos-

Para isso, é fundamental que alguns procedimen-

sível que realizem tarefas de forma individual e autô-

tos sejam utilizados pelos professores na organização

noma, mas as atividades ganham mais significado e

didática das aulas de Geografia:

promovem uma troca maior de informações, bem como
a socialização de conhecimentos, quando os estudan-

Acionamento dos conhecimentos prévios

tes estão organizados em duplas ou em grupos.

Há muitas possibilidades para sondar os conhecimen-

Além disso, é fundamental utilizar outros espa-

tos prévios dos estudantes. Uma imagem, uma roda de

ços. Em Geografia, a escola é lugar e local que permite o

conversa ou a leitura de um artigo no jornal podem ser

desenvolvimento do pensamento espacial, o sentimento
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de pertencimento e o aumento dos vínculos. As aulas de

possível articular os objetos e objetivos de aprendiza-

Geografia podem – e precisam – ser dinâmicas.

gem e desenvolvimento com as competências gerais
do Colégio São Luís, no desenvolvimento de aprendi-

Uso de Tecnologias

zagens conceituais e atitudinais. Além de permitir a

Para garantir que as aulas sejam dinâmicas, é neces-

regulação dos processos de aprendizagem.

sário que o professor utilize diferentes tecnologias na
organização didática para o ensino de Geografia, por-

Organização de registros

que oportuniza ao estudante uma aproximação com o

Os registros permitem verificar se o planejamento

conteúdo trabalhado.

atingiu todos os seus objetivos e documentar proces-

É possível utilizar filmes, fotografias digitais, vídeos,
músicas, sites etc. que trazem o universo para a sala de
aula. Além das possibilidades de conhecer e se comunicar com estudantes de outras localidades e países.

sos. Tanto para o professor quanto para o estudante, o
registro é a memória do percurso vivenciado.
Ao professor, cabe organizar, por meio do registro
do planejamento, sua ação didática com determinado conteúdo ou objetivo de aprendizagem e desen-

Modalidades Organizativas

volvimento, permitindo retomar intervenções, falas,

Organizar didaticamente os conteúdos em modalida-

mudanças no percurso, novas descobertas e a avalia-

des organizativas permite dar maior significado aos

ção dos processos de ensino e de aprendizagem.

processos de ensino e de aprendizagem. Destacamos

Aos estudantes, o registro permite documentar

o uso de Projetos e de Sequências de Atividades para o

questionamentos, investigações, passos, descober-

aprofundamento dos objetos e objetivos de aprendiza-

tas, hipóteses e conclusões. Ele pode, inclusive, ser de

gem do Currículo de Geografia.

diferentes maneiras: diários, relatórios, desenhos, arti-

O Projeto, já indicado enquanto metodologia ativa,
direciona o foco para o estudante, num contexto de

gos, esquemas, tabelas, fotografias etc. Há uma infinidade de possibilidades.

valorização da motivação para aprender, de desenvolvimento de uma postura crítica e da efetividade do

O trabalho com documentos

aprender na prática, buscando respostas para os pro-

Utilizar diferentes fontes documentais é importante

blemas levantados.

no ensino de Geografia, pois permitem a percepção

Nossos estudantes estão rodeados de informações

do conhecimento geográfico como uma elaboração

que acessam nos computadores, tablets ou smart-

humana, realizada por pessoas em determinados

phones. Cabe à escola instigá-los a realizar diferentes

contextos.

questionamentos ao que acessam. Fazer boas perguntas, investigar e construir conclusões são aprendiza-

São exemplos de documentos: depoimentos de pes-

gens que precisam ser vivenciadas diariamente nos

soas comuns e especialistas, fotografias, gravuras,

diferentes componentes curriculares e em Geografia.

mapas, documentos oficiais, trechos de livros literá-

Quais são os estados de maior concentração popula-

rios, músicas, poesias e notícias de jornal, apresen-

cional? Por que a chuva causa tantos problemas na

tados sem reduções ou simplificações que possam

cidade de São Paulo? Por que as paisagens passam por

comprometer seu valor informativo. O professor,

transformações? Por que acontecem os fluxos migra-

quando assim julgar necessário, deverá atuar como

tórios? Esses são só alguns exemplos de questiona-

mediador entre os estudantes e os documentos em

mentos que podem desencadear boas investigações

estudo, incentivando-os a construir suas próprias

com os estudantes.

interpretações.

A Sequência de Atividades é um conjunto coerente de atividades que articula planejamento, apli-

É importante ressaltar que os documentos não repre-

cação e avaliação da prática educativa. Com ela é

sentam a “verdade” sobre determinada época ou
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determinado lugar. Eles revelam – ou fornecem pis-

Trabalho de Campo

tas para aqueles que os consultam – parte da reali-

Olhar e analisar as paisagens e as interações nela pre-

dade passada ou presente. Estão impregnados pelos

sentes é fundamental para obter respostas sobre sua

valores e emoções daqueles que os produziram e os

formação. A busca dessas respostas é a base para o

conservaram. Por isso, é fundamental ensinar os

trabalho de campo ou estudo do meio.

estudantes a ter uma posição mais argumentativa
e crítica diante dos documentos, incentivando-os a

O trabalho de campo é um dos principais métodos da

refletir sobre as intenções daqueles que os elabora-

Geografia e nos permite imergir na paisagem, dialo-

ram. (SÃO PAULO, 2017b, p.37-38)

gar presencialmente com as nossas hipóteses sobre
a formação e organização do espaço. Mas para permi-

Conhecer e analisar diferentes documentos, além

tir e construir o olhar dos estudantes é fundamental

de permitir o contato com a história das territorialida-

caminhar por interações produtivas e organizadas.

des, possibilita aos estudantes perceberem a impor-

Daí ser fundamental o planejamento criterioso dessa

tância dos próprios registros que realizam para docu-

modalidade organizativa de trabalho (SÃO PAULO,

mentar processos.

2017b, p. 31)

O planejamento cuidadoso do trabalho de campo

Letramento cartográfico
Os mapas são documentos importantes no ensino de

permite conhecer o que não é visível aos olhos. É pre-

Geografia, pois sintetizam informações políticas, físi-

ciso produzir um plano desse trabalho, considerando

cas, econômicas, de diferentes localidades do Brasil

a necessidade de o professor já conhecer o campo a

e do mundo, em diferentes períodos históricos, o que

ser estudado:

permite o desenvolvimento de processos de compara-

•

construção de um instrumento que permita aos

ção, análise e conhecimento das mudanças que acon-

estudantes ler a paisagem e encontrar respostas

tecem no mundo.

aos questionamentos previamente levantados. Isso

Mas, é preciso ensinar o mapa e ensinar com o

pode ser feito, por exemplo, por meio de imagens

mapa.

(de diferentes épocas);

Tanto o atlas como o globo terrestre podem ser utili-

•

levantamento de informações sobre o campo;

zados para esses dois objetivos. É necessário que os estu-

•

organização de roteiro do percurso;

dantes aprendam o alfabeto cartográfico na representa-

•

preparação para o uso de diferentes instrumentos;

ção (como ponto, linha, área, cor, ícones etc.) por meio de

•

organização dos procedimentos de coleta de

atividades desafiadoras e, com isso, saibam obter infor-

dados (tabelas, questionários, gravações de sons

mações em diferentes tipos de mapas. Para alcançar

ou vídeos, caderno de registro/diário de campo);

esses objetivos, é necessário que o uso desses recursos

•

sistematização dos registros;

seja permanente. Por ser uma abstração da realidade, o

•

comparação das coletas e registros realizados

trabalho com o mapa deve ocorrer de acordo com um

por diferentes estudantes;

planejamento sistemático do professor para que os estu-

•

síntese do processo em um novo registro;

dantes se apropriem das representações espaciais.

•

socialização da vivência.

Importante considerar que não há uma hierarquia
nessa aprendizagem. Os estudantes podem produzir

Importante considerar que uma boa situação de

mapas e realizar leituras de acordo com as atividades

aprendizagem é sempre planejada. E é a partir dessas

propostas, aumentando assim as possibilidades de

atividades que os estudantes ampliam a capacidade

aprendizagem.

de discutir e problematizar a realidade.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Todas as ações educativas proporcionadas pela escola

adolescente. Quando elege parâmetros claros acerca

estão direcionadas ao desenvolvimento integral dos

do que observar, registra suas apreciações sobre cada

estudantes e sua formação para toda a vida. A passa-

estudante e se debruça sobre os resultados obtidos,

gem de cada criança pela Educação Infantil e, poste-

procurando interpretá-los e tomar decisões. Dessa

riormente, pelo Ensino Fundamental, está voltada à

forma, está exercitando uma prática fundamental a

garantia de diversas aprendizagens que têm o profes-

todo processo de ensino: a avaliação.

sor como o principal mediador. Toda escola parte da

Avaliar, para Luckesi (2011, p.149), envolve “investi-

organização curricular para eleger objetivos de apren-

gar para conhecer e conhecer para agir”. Dessa forma,

dizagem e desenvolvimento adequados a cada ano da

estamos avaliando quando estabelecemos um juízo de

Educação infantil ou do Ensino Fundamental. Dessa

valor sobre algo que é observado ou diagnosticado por

forma, os docentes têm referências do que é preci-

diferentes instrumentos para, a partir dos dados obti-

so ensinar a cada criança ou estudante, ao longo de

dos, tomar decisões. No âmbito escolar, o que está em

sua trajetória escolar. Contudo, o percurso de apren-

foco é a aprendizagem dos estudantes. Por isso, ava-

dizagem é individual e se faz na articulação entre os

liar é uma ação articulada ao processo de ensino e não

conhecimentos prévios e os conhecimentos que são

se realiza de forma apartada do trabalho pedagógico,

trabalhados em diferentes situações de aprendizagem

planejado pelos docentes. Ao identificar as aprendiza-

propostas pelos professores. Cabe, portanto, a esses

gens dos estudantes e as suas necessidades por meio

profissionais, planejar o trabalho pedagógico a par-

da avaliação, o professor tem parâmetros para plane-

tir do currículo escolar, considerando o processo de

jar a ação educativa e ajustar suas propostas de inter-

aprendizagem de cada estudante, que ocorre em rit-

venção à realidade da turma. Dessa forma, o papel do

mos bem particulares.

professor é “observar o aluno para mediar, ou seja, para

O professor está o tempo todo observando seus

refletir sobre as melhores estratégias pedagógicas

estudantes e pode, a partir dessa observação, ter indí-

possíveis no sentido de promover sua aprendizagem”

cios sobre o desenvolvimento de cada criança ou

(HOFFMANN, 2010, p. 148).

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO 65

book ef2_geografia_rev3.indb 65

15/02/2019 11:16

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

A avaliação é formativa quando
informa cada estudante sobre
seu percurso de aprendizagem,
permitindo que tome consciência
do seu próprio desenvolvimento
e, assim possa dedicar-se aos
aspectos que ainda se mostrem
como fragilidades.

estudante, que é o cerne da avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa.
Para Hadji (2001), a avaliação assume caráter formativo apenas quando contribui para a regulação das
atividades de ensino, isto é, quando traz informações
sobre o desenvolvimento de cada estudante, permitindo ao professor regular sua ação e reorganizar o
trabalho pedagógico a partir das necessidades reais
de sua turma e das especificidades de cada estudante. Portanto, avaliar é uma ação que vai além da coleta
de dados, pois requer a interpretação das informações
obtidas por diferentes instrumentos e a tomada de

As avaliações realizadas no início do ano ou na

decisão com vistas à adaptação das propostas de ensi-

abertura de uma nova sequência didática têm um

no. Além disso, a avaliação é formativa quando informa

papel diagnóstico. Seu propósito não é atribuir notas,

a cada estudante sobre seu percurso de aprendizagem,

mas conhecer o que os estudantes já sabem sobre

permitindo que tome consciência do seu próprio desen-

determinado objeto de conhecimento. Dessa forma,

volvimento e, assim, possa dedicar-se aos aspectos que

respeita-se o percurso de aprendizagem de cada estu-

ainda se mostrem como fragilidades. Dessa forma, a

dante, que, em uma perspectiva construtivista, faz-se

avaliação formativa é aquela que acontece processual-

a partir da articulação entre os novos saberes e os

mente e está a serviço da aprendizagem.

esquemas mentais anteriormente construídos, pro-

Ao final do ano ou ao término de uma determinada

movendo comparações, revisões e modificações, que

sequência didática, a avaliação também pode ser exerci-

são a base da construção de novos conhecimentos.

da com a finalidade de verificar aprendizagens construí-

Para realizar esse diagnóstico, o professor coloca

das pelos estudantes, comparando o desempenho alcan-

em ação estratégias diversificadas de avaliação ini-

çado com aquele que se pretendeu desenvolver. Essa

cial, que podem ser realizadas mediante a observação

avaliação assume o caráter cumulativo (ou somativo), ao

sistemática dos estudantes e a proposição de ques-

procurar aferir a aprendizagem acumulada pelos estu-

tionamentos, exercícios, debates, produções escritas

dantes ao término de um ciclo de aprendizagens. Essa

e, até mesmo, sondagens ou testes – a depender do

avaliação também permite ao professor tomar decisões

que é preciso saber e do nível de desenvolvimen-

acerca do seu processo de ensino, pois tem evidências

to do estudante – que lhe permitam diagnosticar os

das aprendizagens que foram consolidadas, bem como

conhecimentos prévios e saber mais sobre as espe-

daqueles objetos de aprendizagem que precisam ser

cificidades de cada turma. Essa avaliação – que tam-

retomados com a turma, a partir de diferentes estraté-

bém pode ser denominada como diagnóstica – é,

gias de ensino. É importante considerar que

portanto, uma importante ferramenta para o planejamento docente, sendo essencial ao ajuste entre o que

“avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar

se almeja ensinar e o nível de desenvolvimento em

a intervenção do professor, já que o ensino deve ser

que uma turma realmente está.

planejado e replanejado em função das aprendiza-

Se, ao longo de um ano letivo, estão previstas

gens conquistadas ou não” (WEISZ, 2009, p. 95).

múltiplas aprendizagens relacionadas a diferentes
componentes curriculares, como saber se as crian-

O quadro a seguir sintetiza os três tipos de ava-

ças ou adolescentes têm aprendido o que é desejável?

liação – diagnóstica, formativa e cumulativa – e suas

A resposta a essa questão passa pelo acompanhamen-

principais características:

to individual do percurso de desenvolvimento cada
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

AVALIAÇÃO FORMATIVA

AVALIAÇÃO CUMULATIVA
(ou somativa)

OBJETIVO

• Identificar o conhecimentos prévios
dos estudantes e subsidiar o
planejamento docente.

• Promover o acompanhamento • Verificar o que os estudantes
das aprendizagens dos
aprenderam.
estudantes;
• Analisar a necessidade
• Oferecer subsídios para a
de retomada ou não do
trabalho pedagógico voltado
regulação do trabalho docente
(análise e replanejamento);
a determinado objeto de
• Trazer indicativos acerca
aprendizagem, orientando
da aprendizagem de cada
futuros encaminhamentos do
estudante, favorecendo os
docente.
processos de autoavaliação e
autorregulação.

QUANDO
REALIZAR?

• No início do trabalho voltado a um
novo objeto de conhecimento.
(ANTES)

• Ao longo de todo trabalho
pedagógico voltado a um
determinado objeto de
conhecimento. (DURANTE)

• Ao término do trabalho
pedagógico relacionado a
um determinado objeto de
conhecimento. (DEPOIS)

A OBSERVAÇÃO E O REGISTRO
A aprendizagem ocorre a todo instante e evidencia-se

guiar seu olhar sobre cada estudante, contendo ques-

na ação dos estudantes. Dessa forma, a observação

tões orientadoras a responder, tais como: com quem

atenta do professor traz indicações sobre as relações

ela brinca? Quais os brinquedos pelos quais demons-

de cada aprendiz com o conteúdo trabalhado, bem

tra preferência? Como se relaciona com os outros

como permite conhecer como ocorrem suas intera-

colegas? Entre outras possibilidades.

ções com outros colegas de turma e com os materiais
e espaços educativos que lhe são ofertados.

O professor que, no exemplo acima, observava sua turma brincando, pode concluir que precisa

Observar é uma ação que exige a definição prévia

fazer intervenções específicas com uma determi-

do que se pretende observar. Para tanto, é essencial que

nada criança, ajudando-a a desenvolver estratégias

o professor construa um roteiro (ou ficha) de observa-

para interagir com seus colegas e, assim, aprender a

ção que traga parâmetros do que será analisado, trazen-

brincar em parceria. Pode perceber, ainda, que precisa

do foco a essa ação. Essa ficha pode conter, por exem-

promover modificações na seleção dos materiais e na

plo, as perguntas que o professor precisa responder ao

organização dos espaços para promover outras expe-

observar as crianças ou adolescentes. Dessa forma, o

riências às crianças, entre outras tomadas de decisão.

olhar docente tem um direcionamento claro, trazendo

O uso de uma ficha enquanto roteiro de observa-

maior objetividade a esse exercício investigativo.

ção permite ao professor manter um foco específico e

Em um contexto de brincadeiras, por exemplo, a

objetivo ao longo de sua investigação. Considerando

criança pode estar envolvida em situações de aprendi-

que há campos para respostas e anotações acerca

zagem planejadas pelo professor e que preveem o uso

dos aspectos observados sobre cada estudante, os

autônomo de diversos brinquedos dispostos na sala

dados obtidos favorecem análises e reflexões poste-

de aula ou em outros espaços educativos. Enquanto

riores, trazendo pistas relevantes sobre o processo

as crianças brincam, o professor, atento às manifesta-

de aprendizagem individual. Além de fundamentar a

ções de cada uma, tem um roteiro de observação para

ação docente na proposição de futuras intervenções,

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO 67

book ef2_geografia_rev3.indb 67

15/02/2019 11:16

CURRÍCULO DO COLÉGIO SÃO LUÍS

esses dados também podem subsidiar a elaboração

Em todos os casos, o que está em jogo é realizar

dos relatórios descritivos, que constituem a princi-

observações objetivas sobre o desempenho dos aprendi-

pal estratégia de registro e acompanhamento das

zes para, a partir dos dados obtidos, aprimorar as situa-

crianças na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino

ções de aprendizagem e promover o desenvolvimento.

Fundamental.
As informações coletadas pelos professores por
meio da observação direta dos estudantes podem
ser complementadas com os próprios registros das
crianças, sejam desenhos, produções diversas, ou

OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

gravações em áudio e vídeo. A partir desses diferen-

PARA A AVALIAÇÃO

tes registros, esse profissional pode apoiar o aprendiz
a reconhecer seu próprio percurso de aprendizagem,

A estruturação de uma proposta de ensino requer

comunicar as famílias sobre o desenvolvimento de

contextos de diagnóstico e acompanhamento das

cada criança ou adolescente e, principalmente, obter

aprendizagens. Embora a prova seja um instrumento

informações essenciais sobre o percurso de aprendi-

muito utilizado no Ensino Fundamental, é importan-

zagem para planejar futuras intervenções.

te considerar a possibilidade de obter informações

A observação e o registro não são prerrogativas

sobre o desempenho dos estudantes a partir de dife-

da Educação Infantil. Professores dos anos iniciais e

rentes atividades avaliativas, que podem ser propos-

finais do Ensino Fundamental também podem pro-

tas individualmente, em duplas ou grupos, conforme a

mover atividades descentralizadas, em que os estu-

intencionalidade do professor. Os trabalhos escritos e

dantes, estando em duplas, grupos, ou até mesmo em

a apresentação de seminários são exemplos de outras

situações individuais, possam ser observados a partir

estratégias que podem ser utilizadas pelos professo-

de determinados parâmetros, previamente definidos.

res, para além das provas ou testes, para compreender

Se um determinado estudante faz uma leitura em

o percurso de aprendizagem e, assim, avaliar.

voz alta, o professor pode fazer anotações sobre o seu

Qualquer que seja o instrumento escolhido, é fun-

desempenho que tragam referências para oferecer-lhe

damental sua articulação com os objetivos de apren-

uma devolutiva, indicando seus avanços e os aspectos

dizagem e os conteúdos efetivamente trabalhados. Os

de sua aprendizagem, nos quais ainda precisa investir.

critérios avaliativos, bem como as orientações sobre

O professor, nesse caso, também tem indicadores do

como realizar as tarefas propostas, devem ser claros e

que ainda precisa fazer para que esse estudante avan-

precisam ser explicitados previamente, favorecendo o

ce no que diz respeito a essa prática de leitura.

desempenho dos estudantes a partir da compreensão

Um estudante mais experiente, que apresenta

do que lhes é solicitado. Assim, “a percepção correta,

um seminário ou realiza um experimento científico,

pelo aluno, do alvo visado é uma das condições de seu

também pode ser observado durante sua atividade e

êxito.” (HADJI, 2001, p. 18).

assim oferecer pistas sobre o que já sabe e o que pre-

O professor também pode promover contextos

cisa, ainda, aprender acerca do objeto de aprendiza-

de autoavaliação, em que os estudantes conhecem e

gem em questão. Essas observações também podem

refletem sobre seus próprios percursos de aprendi-

ser utilizadas como parâmetros de uma devolutiva

zagem. A partir de indicadores previamente defini-

para cada estudante, permitindo que ele reconheça e

dos, que podem estar relacionados à participação nas

modifique seu próprio percurso de aprendizagem. Os

aulas, à realização das tarefas, ao alcance de alguns

estudantes podem, inclusive, conhecer previamente

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ou

os pontos de observação do professor e, também, exer-

ao domínio de determinados conteúdos, o estudante

cerem, a partir dos mesmos parâmetros, autoanálises

pode analisar seu próprio desempenho, conhecen-

do seu próprio processo de aprendizagem.

do seus pontos fortes, bem como suas necessidades,
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favorecendo, assim, a aprendizagem da autorregula-

rubricas coloca luz sobre os aspectos qualitativos e

ção. Esse tipo de avaliação pode ser realizada, entre

não meramente classificatórios da avaliação, visto

outros instrumentos, por meio de rubricas.

que seu maior objetivo é descrever um desempenho e

A rubrica consiste em uma tabela (ou roteiro) que

não apenas quantificá-lo com uma determinada nota.

apresenta os critérios de avaliação a partir de uma

Além disso, contribui para o planejamento docente e,

descrição objetiva do nível de desempenho esperado

ao trazer pistas sobre o real desempenho do estudan-

para cada estudante. A partir do parâmetro tido como

te, favorece a proposição de devolutivas.

ideal, o instrumento apresenta um leque de níveis de

Independentemente do instrumento empregado,

desempenho e, assim, permite classificar e analisar

a avaliação da aprendizagem está voltada à obtenção

o contexto de cada estudante, identificando em que

de parâmetros sobre o percurso de cada estudante e

medida ele se aproximou ou se distanciou do que era

deve fomentar a (re)organização do trabalho docente

esperado no seu processo de aprendizagem.

com vistas a dar condições para que todos os estu-

A pré-definição do desempenho esperado traz

dantes avancem e alcancem os objetivos de aprendi-

objetividade à avaliação e permite ao estudante com-

zagem e desenvolvimento propostos para cada etapa

preender, previamente, o que é desejável que ele atinja

de escolarização, tendo respeitados seus ritmos pró-

em cada contexto de aprendizagem. A avaliação por

prios de aprendizagem.
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ANEXO 1
Metodologias Ativas

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP)

Nesta configuração, o processo de aprendizagem e
de construção do conhecimento se dá a partir de uma

A Aprendizagem Baseada em Projetos
potencializa o trabalho interdisciplinar

pergunta complexa, um desafio proposto ou problema

A teoria define projeto como uma modalidade orga-

hipóteses, discuti-las, buscar recursos e, consequente-

nizativa que tem por objetivos a realização de ativi-

mente, encontrar soluções para seus desafios, de forma

dades associadas dentro de um período de tempo e

colaborativa. Assim, a pesquisa é ponto fulcral na ABP.

que resultam em um produto final (LERNER, 2002). É

Não a simples pesquisa que direciona e encontra res-

uma modalidade privilegiada para o trabalho inter-

postas. Mas uma pesquisa que se pretende norteado-

disciplinar e colaborativo. A proposição de uma

ra de discussões, criteriosa na medida em que analisa

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) pressupõe

conteúdos encontrados na internet em relação a sua

a adoção de uma metodologia de ensino que privilegie

veracidade e relevância. Conforme discutido no capí-

essa modalidade organizativa. Ademais, Bender (2015,

tulo sobre metodologias ativas, a transposição de infor-

p. 9) define ABP como “um modelo de ensino que con-

mação em conhecimento é tarefa desafiadora e é justa-

siste em permitir que os alunos confrontem as ques-

mente essa a função de mediação do professor.

detectado. Os estudantes são instigados a elaborar

tões e os problemas do mundo real que consideram

É fundamental, ainda, a percepção docente de que

significativos, determinando como abordá-los e, então,

ao se utilizar esta metodologia ativa, a proposição de

agindo de forma cooperativa em busca de soluções”.

temática para o projeto deve partir do contexto real dos

Podemos apreender destas definições que tra-

estudantes; ou seja, não é razoável que sejam definidas

balhar por meio da ABP está para além da adoção de

temáticas que em nada dialogam com as necessida-

projetos como metodologia de ensino. Compreende

des e/ou curiosidades dos alunos, tampouco são con-

a transposição de situações reais para a sala de aula

teúdos escolares definidos pelas diretrizes curricula-

com o objetivo de ensinar conceitos e o conhecimento

res. Tal equilíbrio entre o que os estudantes desejam

científico inerente aos conteúdos escolares.

aprender e os objetivos de aprendizagem do currículo
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é fundamental. É possível, por exemplo, já na Educação
Infantil, introduzir conhecimentos sobre fauna a partir
do interesse das crianças sobre animais domésticos.
Com os maiores, é possível iniciar um projeto que aborde as temáticas consumo responsável e redes sociais,
que, similarmente, contemplam o eixo Probabilidade e
Estatística do currículo de Matemática.
Por seu caráter interdisciplinar, a ABP favorece o trabalho integrado dos professores da escola.
Diferentes saberes são necessários para que os estudantes cheguem aos resultados e/ou produtos finais.
Assim, um único projeto pode incorporar diferentes
componentes curriculares e aproximar a escola da
realidade dos estudantes.
Por fim, ao planejar o trabalho com ABP é necessário prever a concretização do produto final, conforme
previsto para a modalidade organizativa. Não se trata
somente de materializar algo com exposição de materiais, mas se pode, por exemplo, realizar uma exposição
oral da pesquisa, compartilhando os conhecimentos
com outras turmas da escola. Assim, todo o processo
poderá ser retomado e as aprendizagens tornar-se-ão
ainda mais significativas.
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APRENDIZAGEM BASEADA

estimular e dar condições aos estudantes para que

NA INVESTIGAÇÃO (ABINV)

busquem as respostas a suas indagações. Não raro a

A curiosidade, nata à criança,
a favor da aprendizagem

crianças. Desse modo, ao empregar a ABInv, o docente,

Crianças são, por natureza, curiosas. Estão constan-

cidar os caminhos pelos quais é possível “investigar”.

temente fazendo perguntas e têm ânsia por conhecer,

A internet é amplo campo para tal, entretanto não é

cada vez mais, o mundo que estão descobrindo. Esse

a única fonte de informações. Os diferentes espaços

é, justamente, o ponto de partida para a metodologia

escolares, os saberes dos mais experientes, os livros e

da Aprendizagem Baseada na Investigação (ABInv).

mesmo as pesquisas acadêmicas compõem um vasto

Dar a investigação um caráter científico e ressignifi-

corpus de pesquisa.

escola é responsabilizada por inibir a curiosidade das
diferentemente de dar respostas prontas, precisa elu-

cá-la é o que a ABInv busca: é fazer ciência em vez de

Importante mencionar que é comum se asso-

estudar os conhecimentos acumulados sobre ciência;

ciar a metodologia de ABInv à investigação científica

é pensar que a aprendizagem vai além da reprodução

proposta para o componente curricular de Ciências,

dos conteúdos pré-estabelecidos e de resultados de

entretanto, as demais disciplinas, similarmente,

busca na Internet. (Baranauskas e Martins, 2014).

oferecem muitas possibilidades de exploração e de

Investigar implica em ouvir hipóteses sobre as
dúvidas. Assim, antes mesmo de serem instigados
a pesquisar sobre os assuntos em pauta, os estudan-

aprendizagens a partir da investigação.
As metodologias de ABP e ABInv se articulam e
podem ser utilizadas de maneira concomitante.

tes precisam ser estimulados a emitir suas opiniões
e pressupostos acerca do conhecimento em questão.
Dessa forma, poderão confrontar o que pensavam com
o conhecimento científico e validar ou ressignificar
seus saberes. Este é um movimento essencial à construção e aquisição de conhecimentos.
Logo, a adoção da ABInv requer a escuta atenciosa
e respeitosa de todos os envolvidos nos processos de
ensino e de aprendizagem. O docente necessita não
apenas ser um ouvinte atento, mas também estimular
nos estudantes uma postura participativa e respeitosa
em relação às ideias e opiniões dos colegas, conforme
explicitam os Objetivos Gerais de Aprendizagem deste
documento curricular. Essa troca de experiências pode
ser novamente vivenciada após as investigações realizadas, permitindo a circulação de percepções, a realização de inferências, entre outros conhecimentos.
Nessa metodologia ativa é, ainda, papel do professor, instigar a curiosidade e mais do que isso,
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DESIGN THINKING
Ouvir, criar e implementar

é um rico momento de aprendizagem, uma vez

O Design Thinking (DT) tem por objetivo principal a

que, de forma colaborativa, os estudantes são esti-

criação de ideais e produtos que atendam a demandas

mulados a pensar sobre o que precisam e desejam

reais, por meio de soluções colaborativas. Inspirada

saber daqueles que demandam a solução. A des-

no modo de trabalhar de designers, o DT, mais do que

coberta é o ponto de partida para o planejamento

uma metodologia, pode ser compreendido como uma

das ações subsequentes.

abordagem que, quando aplicada no contexto educa-

•

Interpretação: realizada a escuta e a coleta de

cional, pode ser grande aliada do processo colaborati-

informações é preciso compreendê-los. Trata-se

vo de aprendizagem.

de encontrar significados para os dados coletados

De modo similar ao proposto por todas as meto-

e transformá-los em oportunidades de ação. Com

dologias ativas, o DT coloca os alunos na centralidade

os estudantes, é possível realizar as articulações

do processo educativo e lhes confere maior poder de

entre os saberes que já possuem e de que forma

criatividade e autonomia para a tomada de decisões.

eles podem ser de ajuda para que se compreenda

Ao ouvir, criar e implementar, os estudantes experi-

e, por que não dizer, facilite a análise das informações com vistas à proposição de ideias.

mentam as diferentes etapas de trabalho recorrentes
a designers e experienciam importantes capacidades

•

Ideação: o termo pode ser compreendido como
geração de várias ideias. Nessa etapa, a utilização

em cada uma das fases.
O ouvir está relacionado à escuta necessária aos que

de brainstorming para a escuta dos envolvidos

demandam o produto ou ideias que solucionem algum

com a solução do desafio é uma importante estra-

problema ou mesmo que melhorem condições. A cria-

tégia. Além disso, a ideação estimula a exposição

ção, fase seguinte, passa por materializar ideias e suges-

de ideias, a criatividade e o posicionamento diante

tões para a invenção criativa. Enquanto o implementar é

de determinado tema ou assunto. Mesmo as ideias

a fase do colocar em prática o produto ou ideia, preven-

mais utópicas, devem ser consideradas e registra-

do seus necessários ajustes e adequações à demanda

das em palavras, ou frases curtas, que podem ser

inicial. Toda essa proposição que, a primeira vista pode

registradas na lousa, post-its, no computador, etc.;

parecer técnica e mecanizada, ganha vida ao ser trans-

com o objetivo de serem recuperadas para análise.

posta para a educação e pormenorizada. Gonsales (2010),

•

Experimentação: é a etapa de materializar as ideias

ao traduzir o DT, indica cinco etapas fundamentais ao

e torná-las tangíveis para a proposição de soluções.

uso da abordagem na educação, a saber:

A construção de protótipos é atividade inerente a

•

Descoberta: é a etapa em que se busca o real

essa etapa. Esses protótipos, não necessariamente,

entendimento da demanda. Está associada ao

são as soluções definitivas aos desafios, uma vez

“ouvir” as reais necessidades e proporcionar o

que receberão feedback e serão aprimorados. Para

bom entendimento do desafio. As formas de escu-

a elaboração de protótipos, é possível utilizar-se de

ta, aqui, podem ser muitas, desde uma reunião

todos materiais e recursos disponíveis. Há protóti-

entre os envolvidos no processo de criação até a

pos realizados por meio de lixo eletrônico recicla-

elaboração de questionários e entrevistas. Coletar

do, enquanto outros realizados em ambientes vir-

dados e informações é fundamental para o pro-

tuais (como pode ser o caso dos storyboards), entre

cesso de criação, uma vez que o objetivo é dar res-

outros exemplos. O importante é experimentar e
dar vida às etapas anteriores do DT.

postas cada vez mais ajustadas ao desafio proposto. Para se obter boas respostas, é essencial saber

•

Evolução: em posse dos protótipos é hora de ouvir

fazer boas perguntas. Esse exercício de criação de

o que os demandantes e demais partícipes do pro-

questionários ou perguntas norteadoras da escuta

cesso tem a dizer. Pode-se traduzir essa etapa como
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o momento do feedback, em que receberão críticas
e sugestões, sempre com vistas ao aprimoramento
da ideia inicial e, consequente evolução. É possível,
ainda, envolver agentes externos nessa etapa, desde
que sejam contextualizados das etapas que precedem a elaboração do protótipo, bem como do desafio
que o DT tem a superar. Esses agentes podem ser,
desde estudantes de outras turmas, até especialistas
que podem contribuir com a temática do DT.
Em todas as etapas, a documentação do processo é
fundamental, pois permite a retomada e a análise, tanto
das evoluções, quanto dos conhecimentos adquiridos
pelo grupo envolvido no DT. A própria concepção desta
metodologia favorece o trabalho integrado e articulador
e tem centralidade no processo, características recorrentes às metodologias ativas de aprendizagem.
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APRENDIZAGEM ENTRE PARES
O agrupamento produtivo e intencional
por um objetivo em comum

são desafiados a resolver problemas, ambos podem

A interação entre alunos sempre se mostrou uma

conclusão única, para então expor a toda turma.

formular suas hipóteses, confrontá-las, chegar a uma

eficaz estratégia de ensino. A metodologia de apren-

Durante todo o processo, a supervisão docente é

dizagem por pares – peer instruction (MAZUR, 2015)

estratégia fundamental para que os pares possam se

– favorece propostas colaborativas e o desenvolvi-

expressar e interagir em suas duplas, além de possi-

mento de metodologias ativas de ensino. Além das

bilitar a intervenção docente mais acertada possível,

características relacionadas ao trabalho colaborativo

uma vez que a aprendizagem entre pares potencializa

e de protagonismo, já mencionadas anteriormente, o

o tempo e permite ao professor atuar somente quando

trabalho com essa metodologia implica em mediação

esgotadas as possibilidades de construção de conhe-

docente desde a proposição dos pares até o monitora-

cimentos entre as duplas. Não se trata de delegar o

mento do processo educativo.

ensino aos estudantes, mas de colocá-los como prota-

O agrupamento dos estudantes em duplas não é
aleatório, antes, intencional. Os alunos são organizados

gonistas de sua aprendizagem e permitir-se não ser a
única fonte de conhecimento da sala de aula.

a partir de conhecimentos, habilidades e competências
distintas, porém complementares, para que, de fato,
aprendam ou com o outro. Aquele que assume, em determinado conteúdo ou proposta, o lugar de “quem explica”
é tão beneficiado quanto aquele que ocupa o lugar de
“quem recebe” a explicação, visto que a aprendizagem é
via de mão dupla e os papéis se invertem a todo momento, gerando troca de saberes e experiências.
É comum no trabalho em duplas, em especial entre
crianças pequenas, que uma delas tenha a tendência
de assumir o domínio e, por exemplo, resolver a proposta individualmente. O olhar atento do docente para
que os estudantes não assumam tal postura é primordial, além do diálogo constante para que compreendam
suas “funções” neste agrupamento. Trata-se da sensibilidade docente, discutida no tópico que trata dos agrupamentos para metodologias ativas de nosso currículo.
Ademais, as duplas necessitam de uma tarefa,
meta ou objetivo em comum, que pode ser definida pelo professor mediante os conteúdos e objetivos
de aprendizagem, ou pelo próprio grupo de alunos. O
importante é garantir a troca de conhecimentos e posterior apresentação dos resultados obtidos. Por exemplo, numa proposta de atividade em que os alunos
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SALA DE AULA INVERTIDA
O estudante como protagonista de sua aprendizagem

proporcionar ao aluno contato com o conteúdo, antes

A metodologia de ensino de sala de aula invertida

mesmo de qualquer discussão ou introdução, deve se

(flipped classroom, em inglês) é, entre as metodolo-

esperar um amplo entendimento do conteúdo abor-

gias ativas aqui discutidas, a que mais evidencia o

dado. Entretanto, sistematizar os conhecimentos

aluno como protagonista de seu processo de aprendi-

e encaminhar as discussões para que objetivos de

zagem. Em sua proposta, estudantes conhecem pre-

aprendizagem sejam atingidos, é função principal do

viamente os conteúdos das aulas, por meio de vídeos

professor no processo de ensino e de aprendizagem.

gravados pelos docentes e, durante as aulas, discutem
com autonomia e num movimento colaborativo, sobre
os saberes adquiridos, além de esclarecer suas dúvidas e realizar atividades acerca do conteúdo.
A possibilidade de acessar o conteúdo das aulas
em vídeo, possibilita aos estudantes que o recuperem
quantas vezes julgarem necessários, além de permitir
que façam pausas e registrem suas dúvidas para posterior pesquisa ou consulta ao docente, quando da discussão em sala de aula.
Essa metodologia exige um grau de autonomia e
maturidade dos estudantes maior do que as demais
apresentadas, uma vez que a utilização de ambientes
virtuais de aprendizagem nem sempre é possível com
os muito pequenos, de forma autônoma. Mas já é possível, no Ensino Fundamental 1, introduzir a proposta,
ainda que com gravações de curta duração ou com o
auxílio dos responsáveis, mas que permitam a discussão na sala de aula – o que não pode ser renunciado.
A disponibilização do conteúdo, sobretudo em
meio virtual, permite ao aluno recorrer a ele quantas
vezes se fizer necessário. Além disso, a possibilidade
de estudar com antecedência os conteúdos fornece
aos estudantes a confiança necessária para se expressar durante aulas que, inevitavelmente, necessitam
ser dialogadas.
A adoção da metodologia ativa “sala de aula invertida” exige planejamento e organização por parte do
docente, além de domínio de conteúdos escolares;
mas, acima de tudo, versatilidade para lidar com o
inesperado. É importante esclarecer isso, pois, ao
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APRENDIZAGEM BASEADA
EM JOGOS E GAMIFICAÇÃO
O potencial de jogos e games para a aquisição
de conhecimentos escolares

para estudantes dos anos finais. O importante é

O interesse de crianças e jovens por jogos e games,

participantes.

já há algum tempo, é observado por educadores

ter metas e objetivos bem definidos e claros aos
•

Resultados e feedback: são os norteadores do jogo,

que os utilizam das mais distintas formas para o

pois indicam se as escolhas realizadas são corre-

ensino de conteúdos escolares e com o objetivo de,

tas ao indicar o progresso, os possíveis resultados

entre outros, desenvolver o raciocínio lógico. Por

e devolutivas para o jogador. O compartilhamento

seu caráter desafiador e lúdico, os jogos são sem-

dos resultados do jogo precisa ser pensado cuida-

pre bem-vindos entre os alunos e potencializam

dosamente, em especial com os menores. A com-

aprendizagens e trabalho colaborativo. No entan-

petição, inerente ao ato de jogar, pode se tornar um

to, empregar uma metodologia de Aprendizagem

problema quando não assimilada positivamente

Baseada em Jogos e Gamificação implica em mais

entre os estudantes. Por essa razão, é essencial não

do que utilizar jogos e games nas práticas escolares,

dar ênfase à competição e fazer da exposição dos

envolve, ainda, criá-los de forma colaborativa.

resultados dos grupos ou dos alunos, um processo

Entretanto, é importante ponderar que os jogos

natural e constante por meio de feedbacks positi-

digitais têm ocupado grande parte deste cenário.

vos que se constituam devolutivas norteadoras dos

Porém, o “digital”, não é pré-requisito para o uso desta

próximos passos ou das próximas jogadas. O objeti-

metodologia. Promover aprendizagem por jogos e

vo maior da aprendizagem baseada em jogos não é

gamificação implica a adoção da mecânica e elemen-

o resultado final, mas o processo.

tos dos jogos, digitais ou tradicionalmente analógicos,

•

Interação: elemento essencial, a interação permite

a fim de motivar e engajar. Isso pode incluir o uso de

que os “jogadores” se relacionem entre si e com os

regras, recompensas, fases, progressão; o importan-

demais elementos que compõe o jogo. Em jogos da

te é tornar a experiência emocionante e divertida.

internet é comum a presença de chats ou outros

Schlemmer (2016) aponta para alguns dos elementos

meios de comunicação entre os jogadores, com o

do uso de jogos na aprendizagem que, para a autora,

objetivo de colocá-los em contato, simultaneamen-

não podem ser descartados quando se espera engaja-

te, a ação de jogar. Na escola, tal interação é ainda

mento e motivação, por parte dos estudantes.

mais fluida e permite criar estratégias, códigos

•

Regras: são essenciais à definição dos caminhos,

próprios e até linguagens para compor a forma de

limites e possibilidades para o alcance dos objeti-

interação ideal da turma.

vos e metas. Podem ser elaboradas pelo grupo de

•

•

Representação ou enredo: refere-se à temática

alunos envolvidos no processo de aprendizagem e

eleita como pano de fundo do jogo. Alguns jogos

negociadas à medida que são aplicadas. Esse já é

exploram, por exemplo, a Era Medieval como enre-

um importante movimento que desenvolve a com-

do de sua ação. Na escola, é possível propor dife-

petência comunicativa e o respeito necessário ao

rentes cenários e espaços para compor o enredo

ato de ouvir.

dos jogos.

Metas e Objetivos: são a razão pela qual se joga,
indicam o final de um percurso. Os objetivos de

Parece difícil imaginar o uso de jogos e gamifica-

um jogo podem ser muitos: desde completar uma

ção a partir dos pressupostos apresentados, mas, para

lista de palavras para estudantes em fase de alfa-

ilustrar, tomemos por exemplo a brincadeira de “caça

betização, até “salvar” o planeta de uma epide-

ao ovo”, proposta para estudantes, geralmente no perío-

mia por meio de misturas químicas potentes,

do da Páscoa.
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•

Regras: os estudantes não podem ver onde os
ovos são escondidos e não podem caçar os ovos
que não possuem seu nome.

•

Meta: coletar o maior número de ovos com seu
nome que conseguir encontrar.

•

Resultados e feedback: pistas podem ser espalhadas pela escola dando dicas sobre o caminho
que devem seguir. Podem ser desenhos, letras dos
nomes, frases que contenham charadas, enfim, o
desafio deverá ser ajustado de acordo com o grau
de dificuldade que se deseja conferir ao jogo.

•

Interação: o jogo pode ser proposto em duplas,
grupos, ou mesmo individualmente. A interação,
neste caso, não depende do agrupamento, mas da
escolha das linguagens a serem utilizadas. Podese, por exemplo, dar fichas de dicas para alguns
participantes, em dado momento, que se encontram e partilham a informação que leva ao caminho dos ovos.

•

Representação e enredo: neste caso, está dado – a
caça aos ovos de páscoa.
Além do dito, a aprendizagem por jogos e gamifica-

ção permite a criação de jogos, por estudantes maiores,
que podem ser realizados com crianças menores; permite, ainda, a criação de desafios inter e extra classes e
até mesmo para serem resolvidos por turmas de outras
unidades que estejam em um mesmo ano do ensino.
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APRENDIZAGEM PELO FAZER / REFAZER:
MÃO NA MASSA
Interação e mão na massa
Já ouviu falar em “gambiarras”? Esses ajustes realizados para que algo seja concretizado, dentro de condições possíveis, são o ponto de partida para a criação do
conceito de cultura ou movimento maker. Ele se caracteriza por atividades de fazer/refazer (Maker/Tinkering,
em inglês), comumente nomeadas de atividade “mão na
massa”, que fomentam a criatividade e inventividade, o
trabalho colaborativo, a autonomia e o protagonismo.
Na Educação Infantil, é comum para as crianças a
brincadeira com massinha, blocos de montar, peças que
se encaixam. No decorrer dos anos escolares, tais experiências tendem a ser deixadas de lado. A proposição da
metodologia de aprendizagem fazer/refazer, ou mão na
massa, é retomar tais vivências e dar espaço a inventivi-

IMAGINAR
CONSTRUIR
TESTAR
IDENTIFICAR ERRO
PESQUISAR
APRIMORAR
TESTAR
COMPARTILHAR

dade que a materialização dos projetos privilegia.
Além disso, ao utilizar dessa metodologia, é possível dialogar diretamente com o conceito de cultura
ou movimento maker, cada vez mais propagado nos

A grande potencialidade do uso desta metodologia

meios em que se discute tecnologia e educação. Trata-

na sala de aula está na possibilidade de criação e de

se de uma cultura já instaurada e que ganha visibili-

criatividade. É possível utilizar os mais distintos mate-

dade com o advento das tecnologias. A possibilidade

riais para concretizar diversos projetos. Além disso, ao

de compartilhar planos e projetos e de somar a eles,

compartilhar suas ideias e projetos, os estudantes têm

colaboradores, deu ao movimento maker a impulsão

a chance de interagir com o mundo e, assim, adquirir

necessária a sua propagação no mundo. A robótica e

experiências que extrapolam os muros escolares.

a programação, atualmente, aliam-se aos movimentos

maker e a metodologia mão na massa, para desenvolver seus projetos tecnológicos e inovadores.
Importante destacar o lugar do erro nesta metodologia. Por permitir a inventividade, tentativa e erro
coexistem, retroalimentam-se e, neste movimento,
geram aprendizagens. É um movimento dinâmico que
pode ser entendido por:
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