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ATIVIDADE EM SUBGRUPOS 

 

Este grupo ficou com a tarefa de revisar o texto sobre CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA (texto do PPP 2016 

segue abaixo), discorrendo portanto sobre o tema, balizando-se nas concepções, princípios e diretrizes da nossa 

rede municipal de ensino. 

O texto será socializado com toda equipe escolar para complementos, apontamentos, finalização e 

deverão compor nosso Projeto Político Pedagógico. Lembrando que o Projeto Político Pedagógico deve ser um 

documento bem estruturado, com objetivos claros, compartilhando a responsabilidade de definir os rumos da 

escola.  

Para a reescrita deste texto orientamos: 

 Antes da escrita dos grupos fazer a leitura do texto “Análise e reflexão das avaliações realizadas 

pela equipe escolar no ano de 2016”,verificando os itens que são pertinentes ao tema do seu 

grupo. 

 A concepção da rede municipal de São Bernardo do Campo. 

 A concepção de criança e infância. 

 Os princípios norteadores para educação infantil e ensino fundamental. 

 A perspectiva inclusiva do atendimento, reconhecendo e valorizando diferentes ritmos e saberes 

dos alunos.  

 Indicamos que todos os textos sejam finalizados com Metas para 2017 (dentro da possibilidade do 

seu tema e Ações/ estratégias para o cumprimento das metas. 

 

Por fim, recomendamos a leitura dos seguintes materiais teóricos disponíveis para embasamento do texto: 

1- 2ª versão revista da Base Nacional Curricular Comum. Texto: Princípios da Base Nacional Comum Curricular e 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento (p. 33) – arquivo digital. 
 

2- Diretrizes curriculares Nacionais da Educação Básica (p. 16 – Texto 2.1 Referências conceituais) – arquivo digital. 

 

3- Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Capítulos: 3. Concepção da Educação Infantil, 4. 

Princípios e 5. Concepção de Proposta Pedagógica  -páginas 15 a 17) – arquivo digital. 

 

4- Proposta Curricular de São Bernardo do Campo (Volume I – página 85 – Princípios e Diretrizes) – arquivo digital. 

 

5- Exemplo de uma outra escola – arquivo digital. 

 

Obrigada. Bom trabalho! 

Equipe de gestão. 



 

I. CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos alunos é o ponto de partida do processo de 

ensino aprendizagem de todos os anos escolares, segundo a Proposta Curricular do Município de São Bernardo 

do Campo. Em nossa escola, é através de desafios reais e por meio da interação social que, a partir do que os 

alunos já sabem, os professores planejam e iniciam o trabalho com o conteúdo do ano, respeitando a 

heterogeneidade do grupo para que todos possam participar ativamente das aulas. 

 Procuramos oferecer aos alunos, dentro da Educação Infantil e no Ensino Fundamental, uma educação na 

perspectiva sócio interacionista da aprendizagem, com base na reflexão e no diálogo, em um ambiente de 

respeito a todas as diversidades. A valorização da opinião do outro e aprender trocando experiências são 

objetivos a serem alcançados tanto pelos alunos como pelos professores. 

 Sabemos que a sociedade do conhecimento exige que a escola seja muito mais do que mera consumidora 

e transmissora de informações, que se pode encontrar com muita facilidade nos meios de comunicação atuais. 

Acreditamos que sua atuação deva possibilitar a plena inserção do educando como um ser crítico e participativo 

dessa sociedade, à medida que possibilita que este questione criticamente o que vê, lê ou faz, tome consciência 

de seus próprios avanços, perceba seus colegas de classe como parceiros nas resoluções de problemas e que 

possa fazer escolhas e seleções diante de um mundo de informações desconexas que circulam no dia a dia, não 

tendo mais o papel de expectador, mas de um ser ativo que busca, seleciona, verifica a veracidade e transforma 

a informação em conhecimento.  

 Acreditamos ainda em situações de aprendizagens que propiciem aos alunos o protagonismo e 

consequentemente o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para o século XXI 

amparados por três grandes domínios: o cognitivo, o interpessoal e o intrapessoal. Deste modo, o aprendizado 

perpassa a construção de conceitos e se relaciona com a capacidade de aplicar o que aprendeu na vida, em 

novas situações. 

 



 

 

 

Segundo estudos realizados por Edgar Morin, o aprendizado que tanto se procura está relacionado à 

capacidade de aplicar o que se aprendeu em situações novas, e transferir esse conhecimento. Isso significa 

utilizar o conhecimento adquirido e relacioná-lo com o dia a dia, dividindo essas habilidades com outras pessoas 

para assim desenvolverem novas competências.  

Para tanto, essas competências foram divididas em três grandes domínios. O cognitivo é aquele que 

envolve as estratégias, processos de aprendizado, criatividade, memória e pensamento crítico; essa dimensão 

possui uma farta oferta de pesquisas, o que traz bons resultados para a vida do aluno. Uma parceria muito boa é 

estabelecida entre a família e a escola, é a de preparar os filhos para a vida, expandindo assim o potencial 

cognitivo através de bons modelos pedagógicos aliados a uma boa estrutura adequada à faixa etária. 

O domínio Intrapessoal está relacionado à capacidade de lidar com emoções e moldar comportamentos para 

atingir objetivos. 

O domínio Interpessoal envolve a habilidade de expressar ideias, interpretar e responder aos estímulos 

de outras pessoas. 

Os três domínios não são vedados, existe uma interseção entre eles. Especialistas apontam que características 

relacionadas à consciência crítica, trazem resultados desejáveis a educação, por outro lado, o comportamento 

antissocial acarreta resultados. 

Os professores devem encorajar a postura questionadora  e propiciar momentos em que os alunos 

possam expor o que sabem, incentivando assim a participação de desafios, fazendo com que compreendam o 

processo de aprendizagem. 

Fonte: http://porvir.org/porpensar/conheca-competencias-para-seculo-21/20120814 

http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/04/habilidadesdoseculo21.jpg
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