
"A vida, o que é senão um sonho?"
Lewis Carrol, criador de Alice no País das Maravilhas.



O Projeto Sonhos, Estratégias e Realizações: Educação Financeira, Cultura e
Cidadania (SER) é uma iniciativa que objetiva implementar a educação financeira,
conteúdo que faz parte do currículo escolar e da formação integral dos sujeitos, em
toda a Rede Municipal de Educação (RME-BH), de modo transdisciplinar. Ele busca
contribuir com o debate e a reflexão dos/as alunos/as e da comunidade escolar
sobre questões relativas ao fortalecimento financeiro, empreendedorismo,
sustentabilidade, tecnologias digitais, cidadania, cultura e projetos de vida. O projeto
pretende oportunizar que os/as participantes consigam, por meio de uma
metodologia interativa e dinâmica, com uso de recursos digitais e materiais,
identificar sonhos individuais e coletivos, planejando o futuro, definindo metas e
buscando concretizar seus planos, compreendendo as consequências de suas
ações para o alcance dos objetivos almejados.



Os sonhos e a esperança são fatores que impulsionam a vida das pessoas. Assim,
é fundamental ajudar os/as estudantes e suas famílias a compreenderem que, para
realizar sonhos e atingir metas, é necessário planejamento, engajamento e
determinação.

Sabemos que os desafios ligados à organização financeira são muitos, exigindo
adequado planejamento cuja falta leva, muitas vezes, ao endividamento. Essa difícil
realidade faz parte da vida de muitas famílias em nossa sociedade há muito tempo.
A situação de vulnerabilidade, baixa renda, desemprego e o acesso restrito a
serviços e/ou produtos financeiros que auxiliem as famílias em momentos
emergenciais agravam essa situação.

A educação financeira já acontecia na RME, em ações ou projetos pontuais das
nossas escolas. A partir de 2015 a Educação Infantil iniciou uma parceria com a
Sesame Workshop e esta temática passou a ser discutida de forma mais
sistemática com crianças de 3 a 5 anos. Foram observadas mudanças muito
significativas, tanto no comportamento das crianças e famílias, quanto nas relações
entre a comunidade escolar. Com resultados tão significativos, a Secretaria de
Educação iniciou um movimento de ampliação da proposta para crianças maiores,
nas escolas de Ensino Fundamental.

Esse movimento veio ao encontro da construção de uma nova política pública
educacional fundamentada nos princípios da integração e da inclusão dos sujeitos
um desenvolvimento contínuo, sem rupturas, ao longo da infância (crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos) e de seus processos de escolarização ao
longo das etapas da Educação Básica: A política APPIA.



A política Appia implementada na RME/BH desde 2020, teve seu início com o
Projeto Appia: um olhar para a Infância, iniciado em 2018 e é resultado de um
conjunto de fatores, dentre eles, a necessidade do poder público de expandir a
oferta de vagas para a Educação Infantil, utilizando-se de espaços em escolas do
ensino fundamental e a consequente organização administrativa e pedagógica
necessária para a devida gestão escolar. O desafio era construir uma trajetória
escolar com uma proposta pedagógica contínua, que aproximasse as duas etapas.
Assim, pensou-se numa perspectiva pela qual a trajetória escolar do/a estudante
ocorresse sem interrupções, desde os 3 anos até a conclusão dos seus estudos no
ensino fundamental.

Nos últimos dois anos, vivemos um novo e enorme desafio: a pandemia da COVID
19. É um momento de reflexão, de repensar a escola, as relações, os instrumentos,
metodologias e formas de desenvolver o trabalho pedagógico, sem abrir mão da
continuidade dos estudos, evitando uma ruptura abrupta para os/as estudantes da
RME/BH, processo iniciado pela implementação da Política Appia.

No contexto pandêmico, novas possibilidades e estratégias, até então não
pensadas, foram se efetivando para garantir uma educação de qualidade, pois uma
nova realidade se apresentava para os gestores escolares: organizar uma oferta
educativa sem os/as estudantes na escola. A construção do mapa socioeducativo, a
busca ativa de estudantes, o diálogo com as famílias e estudantes por meios digitais
foram, dentre outras, soluções pensadas para o período de isolamento social. Com
o arrefecimento da pandemia provocado pela vacinação da população escolar, o
retorno escalonado e gradual de estudantes às escolas foi possível.

Retomando gradualmente as aulas presenciais, a reflexão junto aos/às estudantes e
famílias sobre o vivido no período da pandemia, sobre as perdas familiares,
dificuldades de sobrevivência, mas também sobre aprendizados e novas habilidades
desenvolvidas, se tornou fonte de inspiração para tratarmos dos sonhos,
estratégias e realizações que fundamentam uma melhor condição de vida.

Dentro das escolas, a integração curricular, o planejamento harmonioso para a
educação básica, a interlocução entre os/as professores/as de diferentes etapas de
ensino , dentre outras condições fundamentais para sua consolidação, estão sendo
estruturados de forma a  garantir  uma  educação de qualidade.



Vivemos assim, a possibilidade de um novo tempo, com a necessidade de construir
novos hábitos, novas aprendizagens, novas formas de interação social.

Entendemos como papel fundamental da escola promover o debate e propor ações
com o objetivo de contribuir para uma cultura financeira diferenciada, que vai além
dos aspectos econômicos em si.

Assim, o projeto SER traz a educação financeira e objetiva favorecer o
desenvolvimento de competências socioemocionais como: autoconhecimento,
protagonismo, colaboração, entre outras. É importante criar situações, nos
ambientes escolares, para que o/a estudante reconheça suas emoções, seus
desejos, suas necessidades reais, seus sonhos, e possa estabelecer metas e fazer
escolhas, compreendendo que elas têm consequências e que interferem no alcance
de seus objetivos.

As ações deste projeto propõem aproximação entre famílias, comunidades e escola,
por meio do diálogo e da participação efetiva de todos para a realização do sonho
coletivo. Incentiva, ainda, trocas de experiências e conhecimentos em oficinas e
encontros nos quais o planejamento e a avaliação constantes acontecem. No que
tange ao trabalho com os/as estudantes, o tema é tratado de maneira transversal e
multidisciplinar, em consonância com as “Proposições Curriculares para Educação
Infantil e Proposições Curriculares para o Ensino Fundamental - Desafios da
Formação”, os “Percursos Curriculares e Trilhas de Aprendizagens para a Rede
Municipal de Belo Horizonte em tempo de pandemia”, documentos norteadores da
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-BH) e da Rede de Creches
Parceiras.



Implementar uma proposta curricular de educação para o fortalecimento financeiro,
a partir de identificação de sonhos, planejamento de futuro, definição de metas e
estratégias para realizações, contribuindo para a discussão sobre os
comportamentos de consumo dos/as estudantes da RME-BH e da Rede de Creches
Parceiras e de suas famílias.

● Oportunizar que, crianças, jovens, adultos(as) e idosos(as) consigam
identificar os sonhos, planejar o futuro, definir metas e fazer planos,
compreendendo as consequências de escolhas para o alcance dos objetivos
pessoais e coletivos.

● Promover ações significativas para aproximação das famílias com a escola,
num diálogo sobre educação financeira, empreendedorismo, tecnologias
digitais, cidadania, cultura e projetos de vida.

● Propor ações para a construção de conhecimentos e mudanças de hábitos e
comportamentos na cultura de consumo, de maneira transversal e
multidisciplinar, em consonância com os documentos norteadores da
RME-BH e da Rede de Creches Parceiras.

● Contribuir para a reflexão crítica sobre diferenças entre necessidades e
desejos e o impacto do consumo sobre o meio ambiente.



● Fomentar o uso das tecnologias em favor do desenvolvimento pessoal e o
debate sobre seus usos sociais, culturais e a segurança digital.

O caminho a ser percorrido para o desenvolvimento deste projeto passa
necessariamente pela formação pedagógica dos/as participantes, levando em conta
uma abordagem a partir de um novo conceito metodológico para o trabalho com
os/as estudantes. Esse conceito foi aplicado com sucesso na Educação Infantil e
espera-se que seja utilizado em todo o Ensino Fundamental e na EJA,
resguardando, evidentemente, as especificidades dos públicos atendidos.

São premissas básicas para o trabalho docente na perspectiva do “Projeto SER”:

I - Reconhecer o/a estudante como agente transformador(a) do ambiente, a partir de
suas vivências pessoais;
II - Oportunizar momentos de troca, conhecimento e reflexão sobre temas
relacionados à consciência corporal e ao bem-estar emocional;
III - Fortalecer o diálogo entre escolas e famílias, utilizando diversas linguagens;
IV - Contribuir para a reflexão crítica sobre diferença entre necessidades e desejos,
e a importância do desenvolvimento sustentável;
V - Estimular registros diferenciados, por meio de manifestações artísticas e
culturais;
VI - Fomentar o uso das tecnologias em favor do desenvolvimento pessoal, e o
debate sobre seus usos sociais e culturais e a segurança digital.

Para a implementação desta iniciativa, estão previstas ações de formação
continuada que tratarão do conteúdo do projeto, seu desenvolvimento e produção
de materiais. Também estão pensadas ações de apoio para implementação nas
escolas, com sugestões de práticas junto a estudantes e famílias.



Formação continuada com representantes das escolas participantes,
acompanhamento das ações e construção de materiais

● Encontros virtuais síncronos, via Google Meet para apresentação da
temática, descrição das propostas e construção coletiva de materiais
adequados a cada faixa etária, considerando os territórios.

● Aprendizagem em plataforma EAD da PBH (moodle) com atividades, vídeos,
fóruns e outros recursos digitais.

● Acompanhamento e apoio pedagógico via e-mail, plataforma e grupos em
rede social; realizado pelas referências das equipes técnicas de trabalho
compostas pelo GT de Educação Financeira.

● Disponibilização de repositório de inspiração com materiais para trabalho
com os/as estudantes e famílias, relacionados a cada temática abordada na
formação.

● Socialização de práticas.

Implementação nas escolas

● Apresentação  da proposta para o corpo docente com vivências sugeridas e
estruturação das atividades a serem desenvolvidas em perspectiva
interdisciplinar.

● Apresentação para as famílias e a comunidade escolar (Educação Infantil e
anos iniciais do Ensino Fundamental).

● Apresentação para os/as estudantes.
● Constituição de comissão para  divulgação e viabilização da proposta.
● Estabelecimento de sonhos individuais e coletivos (materiais e imateriais).
● Estruturação de estratégias para realização dos sonhos (planejamento).
● Debates e ações acerca dos temas: empreendedorismo, sustentabilidade,

cultura e cidadania.
● Avaliação periódica do desenvolvimento.
● Construção de registros diferenciados do processo;  utilização de diversas

linguagens e formatos para  construir a memória do processo, tais como:
murais, audioteatros, vídeos, podcasts, clipes, relatórios portfólios, dentre
outros.

● Dia do sonho - Evento de culminância.



Todo o processo formativo de famílias, educadores/as e estudantes está embasado
em três eixos temáticos principais:

★ SONHOS: Sonhar com coisas que queremos fazer, ser ou ter para nós
mesmos, para nossa família ou comunidade. Pode ser material, como um
livro, uma bicicleta, uma casa etc. Ou não material, como um passeio no
parque, um carinho de alguém que mora longe, uma nova amizade. O sonho
pode ser individual, quando apenas uma pessoa deseja alcançá-lo, ou um
sonho coletivo, algo que uma família ou uma comunidade deseja junto. É
muito importante ajudar os/as discentes a definirem sonhos, de modo que
eles/elas possam planejar os passos que levam à realização dos objetivos.
Quando o caminho é longo, ajuda muito ter a esperança e a confiança
sempre ao seu lado.

★ ESTRATÉGIAS: Pensar em estratégias e planejar ações é uma forma de
construir um caminho e de fazer escolhas conscientes que levam ao que
você quer. O que precisa ser realizado e onde? Quanto tempo será
necessário? Quais materiais e recursos serão utilizados? É preciso explicar
às crianças que, para todo planejamento existe um conjunto de etapas e que,
quando conseguimos organizá-las em passos menores, fica mais fácil
atingi-las. Por isso, fazer um plano, também significa fazer certas escolhas e
tomar algumas decisões. Todos os dias, as crianças observam as atitudes
dos adultos antes de fazer as delas. Então, quando os adultos oferecem bons
exemplos, a criança constrói confiança e aprende a priorizar o que é
importante ao longo da vida. Às vezes, o único a fazer escolhas e tomar
decisões é o adulto, mas as crianças também podem e devem participar
disso. Elas precisam, desde cedo, de ajuda para compreender os benefícios
e as consequências de cada escolha e para saber que uma necessidade é
sempre mais importante que um desejo.



Primeiro, elas precisam aprender a importância de garantir aquilo de que
todas as pessoas dependem para sobreviver, para depois se concentrarem
naquilo que querem muito, mas que podemos viver sem. Lembre-se de que
todo plano pode mudar quando uma estratégia não funciona. Ser flexível é
uma grande habilidade.

Não há problema em alterar um caminho! O importante é sempre estar aberto
para imaginar e testar outros passos e outras possibilidades que nos levem
aos nossos objetivos.

★ REALIZAÇÕES: Alcançar um objetivo é um momento muito especial e
gratificante, porque é quando realizamos os nossos sonhos. É claro que não
importa apenas o que se quer, mas principalmente o caminho escolhido para
um objetivo ser alcançado. Esse caminho deve ser trilhado de forma
consciente e responsável, pensando nas outras pessoas e no meio ambiente.
Muitas vezes, parte dos planos para alcançar os sonhos envolve poupar,
comprar, doar, compartilhar ou trocar dinheiro e outros recursos.
• Poupar permite que as pessoas comprem ou consigam alguma coisa no
futuro, porque não têm o dinheiro suficiente para adquiri-la hoje. Poupar
também significa economia de energia e de recursos naturais, tais como luz e
água, em sua casa e na sua comunidade.
• Comprar significa dar dinheiro para obter algo em troca. O dinheiro faz parte
da vida da família. Quando a criança percebe que você está gastando,
explique exatamente o que está acontecendo. Aos poucos, ela aprende a
consumir de forma consciente.
• Compartilhar, trocar e doar objetos, tais como brinquedos, roupas, livros,
DVDs, ajuda a economizar, poupar e não gastar dinheiro e recursos da
natureza! Talvez essas sejam as estratégias mais valiosas de todas, uma vez
que estão pautadas no amor, na amizade e no desejo de ajudar os outros e o
meio ambiente. Dessa forma, a criança aprende a valorizar o espírito coletivo
e a viver em comunidade.



MÓDULOS DA FORMAÇÃO

1- Apresentação Geral: Primeiras Reflexões
2- Fortalecimento financeiro como tema transversal -  Integração com o  projeto
político pedagógico e transdisciplinaridade.
3- Sonhos - Sonhos materiais, não materiais, coletivos e individuais: planejamento e
ações para realização.
4-  Estratégias - Empreendedorismo, sustentabilidade, cultura e cidadania
5- Realizações, metodologias e rede de parcerias - Engajamento da comunidade
escolar e suportes para registros e socialização.
6 - Socialização de práticas

Pensar em um futuro melhor para os/as estudantes e prepará-los/as para realizar os
seus sonhos deve ser uma preocupação diária de todo educador. É bem provável
que você já os/as ensine atitudes e valores positivos, que as façam refletir sobre as
escolhas do dia a dia e as consequências para o meio ambiente e a vida da
comunidade. Ou ainda, incentivá-los/as a compartilharem seus pertences (comum
com as outras crianças) e a pensarem criticamente sobre as decisões que tomam
no seu dia a dia, por exemplo, o que comprar, o que doar, quanto economizar.

Mas como podemos organizar o tempo, o espaço e os materiais para as crianças
construírem conhecimentos que as fortaleçam financeiramente? Por meio de
atividades lúdicas, que deixem as crianças se expressarem e reinventarem o mundo
ao seu redor, você irá ensiná-las e motivá-las a sonhar, planejar e alcançar
objetivos, sejam eles materiais ou não materiais. Isso exige conhecer as Diretrizes
Educacionais de seu município, criar ambientes lúdicos para as crianças e
explorar/criar recursos educacionais de qualidade.



Nesta seção você vai encontrar dicas e sugestões para planejar vivências lúdicas
que ajudem a criança a sonhar, planejar e alcançar.

○ Oficinas Temáticas

A “Árvore dos Sonhos” é uma atividade que ajuda as crianças a visualizarem o
futuro, identificarem sonhos individuais e coletivos (materiais e não materiais). A
árvore deve trazer nas folhas os sonhos dos participantes da dinâmica. Eles podem
desenhar nas folhas o que desejam ter, ser ou fazer para eles mesmos, para suas
famílias, para a escola ou para a comunidade. A árvore pode ser confeccionada em
diversos materiais, ser em forma de painel, 3D a partir da reutilização de materiais e
até ser uma árvore real, dependendo da criatividade do grupo.

Feira de trocas e Bazar solidário: Você já parou para pensar que ninguém nasce
consumista? O consumismo é um hábito forjado que se tornou uma das
características culturais mais marcantes da nossa sociedade, reforçado diariamente
pelos constantes estímulos veiculados na mídia. É neste contexto que as “Feiras de
Trocas” vem com o objetivo de contribuir de uma maneira engajada e coletiva para
repensarmos a forma como consumimos.

Reciclar, reutilizar, recriar: Construções com sucata. Materiais que num primeiro
momento seriam descartados, como garrafas, papelão, latinhas, entre outros, pode
ser utilizado como um excelente material para pesquisa, conscientização e
construção. A construção de objetos com uso de sucata favorece a criatividade, a
imaginação, a viabilidade e a conscientização. Além do aspecto econômico, na
construção de objetos de sucata, trabalha-se a consciência ecológica, pois o
reaproveitamento e a transformação de um material que iria para o lixo para algo
útil, conscientiza o estudante para a questão ambiental e para o consumo
exacerbado.

○ “Fazendo Juntos” - Interação famílias/escola

"Pra fazer Junto" é um material desenvolvido especialmente para os alunos(as) e
suas famílias, refletirem juntos sobre fortalecimento financeiro e a rotina de
consumo em casa. O material contém dicas e estratégias para as famílias
conversarem sobre sonhos, planejamento e gestão do dinheiro.



○ Jogos

O lúdico como recurso educativo propicia uma aprendizagem espontânea e natural,
estimulando a crítica, a criatividade e a socialização dos(as) estudantes.

○ Tirinhas

As histórias em quadrinho abordam as principais temáticas da iniciativa. São
utilizados ícones e ilustrações, o que possibilita o amplo trabalho em todas as
faixas etárias. As histórias são acompanhadas de dicas para mediação.

○ Troca de cartas

O objetivo da proposta é disseminar mensagens de esperança, aliadas a uma
produção de escrita significativa, para estimular os(as) estudantes a sonharem e
pensarem caminhos para a realização dos seus projetos de vida, confiando no
futuro, traçando metas.

A troca de cartas poderá ocorrer entre turmas, entre escolas ou até mesmo entre
estudantes e voluntários da comunidade. A definição do formato e organização será
da instituição.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Mas o que é fortalecimento financeiro?
Os/as estudantes e suas famílias estão fortalecidas financeiramente quando:

★ Conseguem definir metas e, em seguida, fazer escolhas e tomar decisões
que as levem às suas metas;

★ Sentir confiança e otimismo em planejar e construir
caminhos para alcançar um objetivo;

★ Compreender a relação entre dinheiro e trabalho;
★ Estão familiarizados com os conceitos: economizar, consumo

consciente, compartilhar, doar, trocar e  constituição de redes de
parceria.



ESPECIFICIDADES DO TRABALHO NESSA FAIXA ETÁRIA

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução
CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a criança como:

(...) sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

A infância deve ser compreendida como uma etapa da vida em si e não a
preparação para algo futuro. A criança, ainda construindo seus saberes, é um
sujeito completo e tem direito de brincar livremente, explorar os espaços com seu
corpo, aprender a movimentar-se, conhecer o ambiente ao seu redor e as relações
interpessoais além da família, devendo ser ouvida e participar de decisões,
integralmente.

Cada sujeito é único na sua condição humana e é múltiplo, quando considerado no
interior de sua cultura específica. Daí a importância de situá-lo como foco dos
processos educativos.

A centralidade no sujeito deve ser o ponto de partida para uma organização do
trabalho escolar que tenha como foco o desenvolvimento das crianças em suas
diversas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural, reconhecendo a
sua pluralidade e peculiaridades no processo de desenvolvimento, sendo essa, a
condição necessária para o sucesso dos processos de ensino-aprendizagem,
articulando os conteúdos escolares com os saberes da experiência.

https://educacaointegral.org.br/reportagens/nossa-sociedade-sofre-de-um-transtorno-de-deficit-de-brincar/
https://educacaointegral.org.br/metodologias/gestao-democratica-como-escutar-criancas-na-escola/
https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/


INFÂNCIA E INTENCIONALIDADE EDUCATIVA

A criança é um sujeito que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz
julgamentos, assimila valores e constrói conhecimentos. Ela é um sujeito histórico e
de direitos, que constrói sua identidade (pessoal e coletiva) e produz cultura nas
interações, relações e práticas cotidianas.

A Educação Infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
cinco anos de idade - em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social -
complementando a ação da família e da comunidade.

Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação
Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças
podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e
interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens,
desenvolvimento e socialização.

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo
muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao
observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é
possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências
gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e
desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as
crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo
em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a
resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo
social e natural. São eles:

● Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos,
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro,
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.



● Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos,
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais,
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

● Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento
da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

● Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras,
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

● Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades,
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões,
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.

● Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural,
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento,
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e
monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de
situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao valorizar as situações lúdicas de
aprendizagem, a BNCC aponta para a necessária articulação com as experiências
vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva
sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular
hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões,
em uma atitude ativa na construção de conhecimentos.



A maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos
ampliam suas interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens,
incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no
mundo letrado e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela;
a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem resulta em
formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que
regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento
de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização das diferenças.

Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos
processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes
para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de
representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e
científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os alunos se
deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres
científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando
descobertas.

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas
memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas
tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua
curiosidade e a formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento criativo, lógico
e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer
perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas
produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação,
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e
social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza.

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como
foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se
apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento
de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas
diversificadas de letramentos. Como aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201029, “os
conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], ao descortinar às crianças o
conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades
de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).



Na BNCC, o Ensino Fundamental está organizado em cinco áreas do
conhecimento:

Linguagens: Composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua
Portuguesa, Arte, Educação Física e, no Ensino Fundamental – Anos Finais,
Língua Inglesa. A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de
práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas
capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e
linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em
continuidade às experiências vividas na Educação Infantil.

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os componentes curriculares
tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas
às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de
práticas, nos dois primeiros anos desse segmento, o processo de
alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica.

Afinal, aprender a ler e escrever amplia suas possibilidades de construir
conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura
letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social.

Matemática: No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de
seus diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade -, precisa garantir que os alunos relacionem observações
empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e
associem essas representações a uma atividade matemática (conceitos e
propriedades), fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles
desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da
matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e
resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das
situações.



A dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas, a partir
de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do Ensino
Fundamental, devendo ter compromisso com o desenvolvimento do
letramento matemático definido como as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo
a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.

Assegurando aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são
fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o
caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode
ser prazeroso (fruição).

Ciências da Natureza: Tem um compromisso com o desenvolvimento do
letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e
interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de
transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências,
assegurando por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber,
precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o acesso à diversidade
de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos
da investigação científica.

Ciências Humanas: Contribui para que os alunos desenvolvam a cognição
in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de
tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são,
assim, categorias elaboradas conjuntamente, em meio a circunstâncias
históricas específicas, nas quais a diversidade humana deve ganhar especial
destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O raciocínio
espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço
em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica.



A capacidade de identificação dessa circunstância impõe-se como condição
para que o ser humano compreenda, interprete e avalie os significados das
ações realizadas no passado ou no presente, o que o torna responsável tanto
pelo saber produzido quanto pelo controle dos fenômenos naturais e
históricos dos quais é agente.

A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvimento do
raciocínio espaço-temporal no ensino de Ciências Humanas devem favorecer
a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais e da natureza e de suas
relações com os espaços. A exploração das noções de espaço e tempo deve
se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos
se tornem produtores e leitores de mapas dos mais variados lugares vividos,
concebidos e percebidos.

Não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação
humana, às relações sociais e de poder e, especialmente, à produção de
conhecimentos e saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e
espaços geográficos. O ensino de Geografia e História, ao estimular os
alunos a desenvolver uma melhor compreensão do mundo, não só favorece o
desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, como também os torna aptos
a uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem, estimulando
uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas
gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade
para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria
coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade,
a participação e o protagonismo voltados para o bem comum; e,
sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais.

Ensino Religioso: A Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº
9.394/1996 (artigo 33, alterado pela Lei nº 9.475/1997) estabeleceram os
princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e
pedagogias do Ensino Religioso, cuja função educacional, enquanto parte
integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à
diversidade cultural religiosa, sem proselitismos.



Mais tarde, a Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução CNE/CEB nº
07/2010 reconheceram o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de
conhecimento do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. Sendo de
matrícula facultativa, nas Proposições Curriculares da rede Municipal de
Belo Horizonte, Ensino Religioso, não está previsto como área do
conhecimento a ser trabalhada no Ensino Fundamental.

Essas áreas, como bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201024, “favorecem a
comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes
curriculares” (BRASIL, 2010). Elas se intersectam na formação dos alunos, embora
se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e sistematizados
nos diversos componentes.

As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas,
perpassando todos os componentes curriculares, e também a articulação vertical,
ou seja, a progressão entre o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino
Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências dos alunos,
considerando suas especificidades.

Na infância ocorre a transição entre essas duas etapas da Educação Básica, o que
requer muita atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas,
garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das
crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas
estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de
cada etapa.

Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para
as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com
base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de
continuidade de seu percurso educativo.



ESPECIFICIDADES DO TRABALHO NESSA FAIXA ETÁRIA

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com
desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se
apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados
às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos vários
componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao
aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes.

Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes,
oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com
diferentes conhecimentos e fontes de informação.

Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à
transição entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças
decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais.
Nesse período de vida, como bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010,
ampliam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, as possibilidades intelectuais e a
capacidade de raciocínios mais abstratos.

Os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista
do outro, exercendo a capacidade de descentração, “importante na construção da
autonomia e na aquisição de valores morais e éticos” (BRASIL, 2010).



As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do adolescente
como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e
culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de
contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social. Conforme
reconhecem as DCN, é frequente, nessa etapa, observar forte adesão aos padrões
de comportamento dos jovens da mesma idade, o que é evidenciado pela forma de
se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. Isso requer dos educadores
maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das
culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais
densamente povoadas (BRASIL, 2010).

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido mudanças sociais
significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da
multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso
a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e
afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente
como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas
da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação
multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo
cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo
emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações,
privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais
sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida
escolar.

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em
relação à formação das novas gerações. É importante que a instituição escolar
preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e
contribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude crítica em relação
ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é
imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e
seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e
também de manipulação), e que eduque para usos mais democráticos das
tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar
o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos
de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados
entre professores e estudantes.



Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação
integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso
considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas
sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que
impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não
estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na
escola.

Os Anos Finais - Ensino Fundamental também está organizado em cinco áreas do
conhecimento:

Linguagens: Composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua
Portuguesa, Arte, Educação Física e, no Ensino Fundamental – Anos Finais,
Língua Inglesa. As aprendizagens, nos componentes curriculares dessa área,
ampliam as práticas de linguagem conquistadas no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, incluindo a aprendizagem de Língua Inglesa. Nesse segmento,
a diversificação dos contextos permite o aprofundamento de práticas de
linguagem artísticas, corporais e linguísticas que se constituem e constituem
a vida social.

É importante considerar, também, o aprofundamento da reflexão crítica sobre
os conhecimentos dos componentes da área, dada a maior capacidade de
abstração dos estudantes. Essa dimensão analítica é proposta não como fim,
mas como meio para a compreensão dos modos de se expressar e de
participar no mundo, constituindo práticas mais sistematizadas de formulação
de questionamentos, seleção, organização, análise e apresentação de
descobertas e conclusões.

Matemática: No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de
seus diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade - precisa garantir que os alunos relacionem observações
empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas)



e associem essas representações a uma atividade matemática (conceitos e
propriedades), fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles
desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da
matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e
resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das
situações.

A dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas, a partir
de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do Ensino
Fundamental, devendo ter compromisso com o desenvolvimento do
letramento matemático definido como as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo
a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.

Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de
desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como
formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao
mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o
Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente
ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o
letramento matemático (raciocínio, representação, comunicação e
argumentação) e para o desenvolvimento do pensamento computacional.

Ciências da Natureza: Tem um compromisso com o desenvolvimento do
letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e
interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de
transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências,
assegurando por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber,
precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o acesso à diversidade
de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos
da investigação científica.



Ciências Humanas: Na passagem para o Ensino Fundamental – Anos
Finais, os alunos vivenciam diversas mudanças biológicas, psicológicas,
sociais e emocionais. Eles ampliam suas descobertas em relação a si
próprios e às suas relações com grupos sociais, tornando-se mais autônomos
para cuidar de si e do mundo ao seu redor.

Se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o desenvolvimento da percepção
está voltado para o reconhecimento do Eu, do Outro e do Nós, no Ensino
Fundamental – Anos Finais é possível analisar os indivíduos como atores
inseridos em um mundo em constante movimento de objetos e populações e
com exigência de constante comunicação.

Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades
voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens (oral, escrita,
cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, torna-se possível o
diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos, condição
necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para um convívio
equilibrado entre diferentes povos e culturas. O desafio é grande, exigindo
capacidade para responder de maneira crítica, propositiva e ética aos
conflitos impostos pela história.

Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino
favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de variáveis, tanto
do ponto de vista espacial quanto temporal. Isso permite aos alunos
identificar, comparar e conhecer o mundo, os espaços e as paisagens
com mais detalhes, complexidade e espírito crítico, criando condições
adequadas para o conhecimento de outros lugares, sociedades e
temporalidades históricas. Nessa fase, as noções de temporalidade,
espacialidade e diversidade são abordadas em uma perspectiva mais
complexa, que deve levar em conta a perspectiva dos direitos humanos.



O Ensino Fundamental – Anos Finais tem o compromisso de dar
continuidade à compreensão dessas noções, aprofundando os
questionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os
modos de organizar a sociedade; as relações de produção e de poder; e a
transformação de si mesmos e do mundo.

O desenvolvimento das habilidades voltadas para identificação,
classificação, organização e comparação, em contexto local ou global, é
importante para a melhor compreensão de si, do outro, da escola, da
comunidade, do Estado, do país e do mundo. Dá-se, assim, um passo
importante para a responsabilização do cidadão para com o mundo em que
vive.

ESPECIFICIDADES DO TRABALHO NESSA FAIXA ETÁRIA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como estudantes pessoas jovens,
adultas e idosas com trajetórias escolares diversas. Algumas conseguiram percorrer
o caminho da escola formal por tempos qualificados e por algum motivo específico
necessitou interromper essa experiência; outras nunca frequentaram a escola e têm
a EJA como a primeira oportunidade de aprendizado escolar.

Essas características, em relação às vivências anteriores desses(as) discentes, se
entrelaçam e constituem uma rede de aspectos e demandas educacionais que,
necessariamente, deveriam fazer parte da construção de uma proposta pedagógica
educacional para esses sujeitos. Sendo assim, é preciso um olhar sensível no que
se refere à oferta da modalidade para atender às necessidades dos(as)
educandos(as) em relação a seus tempos de estudos e suas capacidades
cognitivas.



As Orientações para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos na
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte apresentam três princípios
fundamentais:

Flexibilidade, em relação à estrutura do curso
(tempos/espaços, currículo, avaliação, certificação);
mobilidade, para garantir a individualização dos percursos
formativos dos estudantes; diversidade, para atender à
heterogeneidade do público jovem e adulto e idoso quanto
a faixas etárias, grupos étnico-raciais, culturais, relação
com o mundo do trabalho (BELO HORIZONTE, 2014, p.
46).

Como foi dito, pela sua ampla vivência social, o sujeito que frequenta a EJA traz
consigo uma trajetória que dialoga com as mais diversas situações. Nesse interagir
com o mundo, ele adquire experiências por conseguir problematizar e levantar
hipóteses que procuram solucionar os desafios que emergem em seu cotidiano.
Sendo assim, a escolarização possibilitará o desenvolvimento do seu conhecimento
potencial, através da valorização da sabedoria popular, construída historicamente
pelo sujeito, em diálogo com o saber acadêmico.

Como afirmam as Proposições Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos
da Rede Municipal de Educação: “compete à escola e aos educadores dotar de
significado às aprendizagens escolares, de modo que os estudantes possam
valorizá-las e utilizá-las, fazendo intervenções na sociedade” (BELO HORIZONTE,
2016, p. 22). Muitas são as habilidades que o processo de escolarização possibilita
desenvolver. Entretanto, algumas precisam, necessariamente, fazer parte do
planejamento pedagógico do(a) professor(a), numa perspectiva de desenvolvimento
da autonomia e do domínio de determinados conteúdos para a compreensão de
diversos contextos sociais.

Pensar em uma referência pedagógica para a Educação de Jovens, Adultos(as) e
Idosos(as), em que sejam contempladas habilidades e capacidades, além de
objetos de conhecimento, implica em refletir sobre o(a) educando(a), suas
especificidades e seu lugar no mundo.



Em relação à trajetória escolar, são pessoas marcadas por práticas e situações de
exclusão, como remanejamentos de turno ou de escolas, históricos de repetência e
de defasagem entre a idade e escolaridade. São, enfim, pessoas que tiveram seus
momentos escolares, em sua infância ou juventude, interrompidos.

Dessa forma, o Projeto Sonhos, Estratégias e Realizações: Educação Financeira,
Cultura e Cidadania (SER) é uma oportunidade para o(a) professor(a) trabalhar
habilidades essenciais para os(as) estudantes da EJA, pois é uma iniciativa que
objetiva implementar a educação financeira, conteúdo que faz parte do currículo
escolar e da formação integral dos sujeitos, em toda a Rede Municipal de Educação
(RME-BH), de modo transdisciplinar.

Situações cotidianas que envolvem um entendimento da Educação Financeira
fazem parte da vida desses(as) jovens, adultos(as) e idosos(as), por isso, é
importante que não se limite ao ensino conteudista de Matemática.

Esse tema possibilita um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais,
sociais, políticas e psicológicas, incluindo aspectos da economia, do consumo, do
trabalho e do dinheiro (moeda, cartão e outros). Pretende-se, com os planos de
Educação Financeira, estimular a reflexão dos(as) estudantes sobre ações
individuais e coletivas que podem impactar sua vida e da sociedade. Aspectos
esses que se relacionam com as quatro dimensões do conhecimento: Memória,
Trabalho, Corporeidade e Territorialidade, apresentadas nas Proposições
Curriculares para EJA, documento orientador da Rede Municipal de Belo Horizonte.

Portanto, o desenvolvimento do projeto SER pelos(as) professores(as) em turmas
de alfabetização e certificação da EJA busca promover um trabalho inter e
transdisciplinar, já que as habilidades destacadas para cada componente curricular
se correlacionam com o tema transversal. Além disso, através da consolidação das
habilidades em relação à matemática financeira, os sujeitos da EJA terão
futuramente, uma inserção social mais efetiva em relação aos aspectos
econômico-sociais.



Criar e organizar registros dos projetos desenvolvidos é uma prática que já faz parte
tradicionalmente da rotina de professores, ajudando a materializar o que foi
desenvolvido nas aulas e a trajetória de aprendizagem dos estudantes.

O registro é um dos diversos tipos de suporte à documentação pedagógica, sendo
uma espécie de memória institucional como registro escrito, fotográfico, fílmico,
entre outros.

A documentação pedagógica ajuda a contar a história pedagógica de aprendizagem
dos alunos. Por meio dela, o protagonismo e o desenvolvimento dos estudantes são
narrados e complementados à luz das reflexões do professor

Ela permite um entendimento personalizado sobre a trajetória dos alunos
individualmente e como grupo. Para isso, podem-se narrar atividades, sequências
didáticas ou projetos executados.

Assim, os registros que a compõem podem incluir fotos, vídeos, áudios, transcrições
de falas dos alunos, cópias impressas e outros suportes que ajudem a documentar
e narrar a atividade ou sequência, contextualizando-a a partir de seus campos de
experiências (no caso da educação infantil) e objetivos pedagógicos (levando em
conta a BNCC e os novos currículos) e das reflexões dos docentes.

A partir disso, fica claro como se deu o desenvolvimento dos alunos, as conquistas
realizadas, consegue-se tangibilizar as aprendizagens e, também, as descobertas
do professor em termos de aprendizagens em sua prática pedagógica.

Ainda, a documentação pedagógica tem a função de auxiliar na comunicação com a
família, ajudando-a a acompanhar o desenvolvimento do aluno, compreender como
foi a mediação de seu aprendizado, etc.

https://www.fazeducacao.com.br/post/campos-de-experiencias-da-bncc-na-educacao-infantil
https://www.fazeducacao.com.br/post/campos-de-experiencias-da-bncc-na-educacao-infantil
https://www.fazeducacao.com.br/post/bncc-os-desafios-de-2019-2020
https://www.fazeducacao.com.br/post/comunicacao-familia-escola-em-tempo-de-isolamento-social
https://www.fazeducacao.com.br/post/comunicacao-familia-escola-em-tempo-de-isolamento-social


Algumas possibilidades de registro:

★ DIÁRIO DOS SONHOS

O diário dos sonhos é um instrumento coletivo ou individual para que os
participantes do projeto registrem e sistematizem o percurso vivido ao longo
do ano letivo, com as experiências, interações e jogos realizados.

Pode ser pensado em formato físico, utilizando cadernos, pastas ou murais,
ou de maneira virtual com aplicativos como o Padlet .

★ REGISTROS PICTÓRICOS

O registro pictórico ou desenho da prática, pode ter diversos objetivos como:
lembrança do jogo, contar para alguém como foi a brincadeira (comunicação
de idéias), controlar quantidades, planejamento de uma ação. Nesse
momento podem ser exploradas diferentes técnicas artísticas, materiais e
suportes.

★ “LAPBOOK”

Significa livro de dobras, sobreposição ou abas. Em tradução literal, livro de
colo. Geralmente consiste em uma pasta de papelão, como uma pasta de
arquivo, com pequenos pedaços de papel dobrado colados em seu interior
contendo fotos, diagramas, ilustrações etc. relacionados ao assunto
estudado. Os “Lapbooks” podem ser adaptados para qualquer disciplina e
série, sendo uma forma estimulante e criativa de registro.

★ PORTFÓLIO

Portfólios são coletâneas de trabalhos ilustrativos dos alunos. Representam o
seu pensamento, sentimento, a sua maneira de agir; as suas competências e
habilidades e a maneira como colocou em prática suas produções. Tem por
objetivo ajudar o aluno a desenvolver a habilidade de avaliar seu próprio
trabalho e desempenho, articulando-se com a trajetória de seu
desenvolvimento ensino-aprendizagem, além de oportunizar a documentação
e registro de forma sistemática e reflexiva.

https://pt-br.padlet.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Paperboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Diagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Illustration


★ MURAIS

É um instrumento importante para tornar as aprendizagens dos estudantes
visíveis a toda comunidade escolar. Pode ser uma opção de suporte e
divulgação  de registros coletivos acerca de um projeto ou ações pontuais.

O trabalho com projetos constitui uma das posturas metodológicas de ensino mais
dinâmica e eficiente, sobretudo pela sua força motivadora e aprendizagens em
situação real, de atividade globalizada e trabalho em cooperação, além de promover
a integração das disciplinas do currículo em uma práxis pedagógica interativa,
sendo necessário pensar um instrumento de avaliação formativo que promova o
conhecer, fazer, ser e conviver em prol aprendizagem significativa.

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (BRASIL/MEC, 1996) norteia que
a avaliação da aprendizagem deve ser formativa – processual. E Luckesi (1999)
enfatiza que esta é tarefa cotidianamente necessária e permanente no trabalho
docente, pois deve acompanhar o processo de ensino aprendizagem. Através dela,
pauta-se os resultados obtidos na trajetória do trabalho do professor e dos
estudantes e são a todo tempo confrontados com os objetivos descritos no
planejamento, como também aponta dificuldades e se necessário redirecionar e
redimensionar o trabalho pedagógico, determinando novos caminhos para
encaminhamento da efetiva aprendizagem.

Nessa perspectiva, a avaliação se constitui na ação contínua das práticas
pedagógicas e não como momentos estanques que se realizam duas ou três vezes
durante o ano.



“Avaliar, na concepção mediadora, portanto, engloba,
necessariamente, a intervenção pedagógica. Não basta estar
ao lado da criança, observando-a. Planejar atividades e
práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o
ambiente de aprendizagem e outras ações, com base no que
se observa, são procedimentos inerentes ao processo
avaliativo. Sem a ação pedagógica, não se completa o ciclo da
avaliação na sua concepção de continuidade, de
ação-reflexão-ação.” (Hoffmann, 2015)

O processo avaliativo não pode se resumir a “dar” notas ou apenas a examinar os
produtos finais apresentados pelos/as alunos/as. A avaliação precisa ser coerente,
contínua, formativa, compreendida pelos/as estudantes e absolutamente integrada à
prática educativa, avaliando-se todo o processo de aprendizagem e as
especificidades que dele fazem parte, desde as análises e observações iniciais,
passando pela escolha e manuseio de materiais, experimentações e troca de
conhecimentos entre os/as estudantes, elaboração de inferências, registros
diversos, capacidade de opinar, levando-os/as a pensar sobre sua evolução na
aprendizagem e a refletir sobre todas as etapas de suas produções.

A metodologia proposta pelo “Projeto SER: Sonhos, Estratégias e Realizações”
requer que a avaliação esteja em função de identificar e reorganizar as práticas
pedagógicas de acordo com os indícios que os estudantes apresentam sobre as
aprendizagens que estejam realizando em cada momento.

Partindo desse pressuposto, a avaliação do trabalho desenvolvido deverá ser
processual, examinando a aprendizagem ao longo das etapas do projeto, tendo
como critérios o cumprimento e tarefas pré-estabelecidas, produções orais, escritas,
pictóricas e fotográficas, participação produtiva nos grupos de trabalho,
possibilitando assim acompanhar a construção do conhecimento pelos/as alunos/as,
analisar as dificuldades encontradas individualmente e traçar estratégias para
intervir e sanar problemas no decorrer do projeto.

A autoavaliação também é uma opção válida ao longo de todo o projeto, por
contribuir com a autonomia e autocrítica do/a estudante, levando-o(a) a refletir sobre
suas habilidades, dificuldades e traçar estratégias de como superar o que o/a
impede de ter melhores resultados no trabalho avaliado.
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