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Epígrafe 
 
 
 

 
Toda proposta contém uma aposta. Nasce de uma realidade 

que pergunta e é também busca de uma resposta. Toda 

proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a gama 

de valores que a constitui; traz também as dificuldades que 

enfrenta, os problemas que precisam ser superados e a 

direção que a orienta. E essa sua fala é a fala de um desejo, de 

uma vontade eminentemente política no caso de uma proposta 

educativa, e sempre humana, vontade que, por ser social e 

humana, não é nunca uma fala acabada, não aponta ‘o’ lugar, 

‘a’ resposta, pois, se traz ‘a’ resposta, já não é uma pergunta. 

Aponta, isso sim, um caminho também a construir (KRAMER, 

1999a, p. 169). 
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RESUMO 

 
 
 
Esta pesquisa buscou investigar como se deu a implantação do ensino fundamental 
de nove anos, na Rede Municipal de Balneário Camboriú – Santa Catarina – no ano 
de 2007. O objetivo foi conhecer o processo local da configuração dessa política, no 
que tange às regulamentações e orientações municipais, estaduais e nacionais, 
enfatizando à construção do currículo do 1° ano. Também foi objeto de estudo, a 
organização do tempo e do espaço, destinados à criança de seis anos nas unidades 
escolares.  Para atingir o objetivo proposto, utilizei-me da documentação obtida na 
Secretaria de Educação do Município, mais especificamente, no Departamento 
Técnico-Pedagógico, responsável pelo ensino fundamental, valendo-me da análise 
de conteúdo. Essas informações foram cotejadas com legislação, regulamentação e 
orientações oficiais, por meio de análise de documento. A abordagem qualitativa foi 
enriquecida com dados e pela consulta a fontes bibliográficas que tratam da 
questão. A pesquisa mostrou que houve a mobilização da Rede Municipal em 
relação ao acréscimo de mais um ano no ensino fundamental. Constatou-se, através 
da análise da documentação, que a Secretaria de Educação, proporcionou alguns 
seminários, que possibilitaram a discussão e posterior construção do currículo do 1° 
ano.  A pesquisa auferiu também que este currículo foi elaborado, embasado em 
eixos temáticos, cujo documento norteador foi o documento do MEC, Referencial 
Curricular da Educação Infantil, que já vinha sendo utilizado pela Educação Infantil. 
Quanto aos espaços físicos, e à organização do tempo da criança de seis anos no 
ensino fundamental, a pesquisa mostrou que poucas foram as mudanças ocorridas 
no ambiente escolar, para atender a essas especificidades.  
 
Palavras-chave: criança de seis anos, ensino fundamental de nove anos, currículo 
do 1° ano. 
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ABSTRACT 

 
 
This research investigates the implementation of the nine-year basic education in the 
Municipal district of Balneario Camboriu, Santa Catarina, in 2007. The aim was to 
understand the local process of setting up this policy, in relation to the regulations 
and guidelines at municipal, state and national levels, focusing specifically on the 
construction of the 1st year curriculum. It also investigates the organization of time 
and space for six-year old children in schools. To achieve the proposed objective, 
content analysis was performed on documents obtained from the municipal 
Education Department, in particular, those issued by the Technical-Pedagogical 
Department, which is responsible for basic education. This information was collated 
with the legislation, regulations and official guidelines, through document analysis. 
The qualitative approach was enriched by data and consultation of bibliographical 
sources related to the theme. The research demonstrated a mobilization of the 
Municipal System in relation to the addition of one more year of elementary school 
education. Through analysis of the documentation, it was found that the Secretary for 
Education gave some few seminars, which enabled discussion and subsequent 
construction of the 1st year curriculum. The survey also found that this curriculum was 
developed, based on particular themes, which were guided by the MEC document 
“Referencial Curricular da Educação Infantil” (Curricular Guidelines for Early 
Childhood Education), which was already being used in Early Childhood Education. 
With regard to physical space, and the organization of time of six-year old children in 
elementary schools, the survey showed that few changes were made in the school 
environment to meet the new specifications.  
 
Key words: six-year old child, nine years of basic education, 1st year curriculum. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

A escolha do tema dessa Dissertação de Mestrado – um estudo sobre a 

construção do projeto curricular do ensino fundamental de nove anos - tem sua 

principal motivação na minha trajetória profissional, pois, conforme se poderá inferir 

com a leitura do texto deste trabalho, uma boa parte das mudanças da Educação, 

destes últimos vinte anos, foram acompanhadas, no exercício da minha profissão de 

educadora, dentro do espaço escolar, onde busquei sempre ampliar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos.  

É relevante citar, que minha carreira de educadora teve início no ano de 1990, 

quando ingressei, através de Concurso Público, na Rede Municipal de Ensino de 

Balneário Camboriú. Atuei como orientadora pedagógica, por um período de 15 

anos. Atualmente, na condição de gestora de uma Unidade Escolar, vivo a 

inquietude e o interesse de conhecer, com mais propriedade e maior segurança o 

processo de implantação do Ensino Fundamental de nove anos, no Município.   

Como sempre trabalhei na área pedagógica da escola, senti a necessidade 

de me aprofundar nesse estudo, visto que o tema é recente e sobre ele muitas 

expectativas foram criadas. Decidi pesquisar cientificamente, o que de concreto 

acontece em Balneário Camboriu, através de análises documentais, no que tange ao 

ensino fundamental de nove anos. O que instigou a pesquisa foi a maneira como 

essa implantação foi determinada pela Secretaria de Educação, a qual, em relação 

aos conteúdos, não seguiu as orientações legais previstas em leis e documentos 

oficiais, que previam a implantação progressiva. O que aconteceu na Rede 

Municipal foi que alunos que cursavam, à época, o ensino fundamental de oito anos, 

concluíram o ensino fundamental de nove anos, sem, no entanto freqüentarem uma 

série a mais.   

As referidas orientações expedidas pelo Ministério da Educação, através de 

relatórios, de sistematização das perguntas mais freqüentes disponibilizadas no site 

e da publicação de material pedagógico orientador, ressaltam que a ampliação do 

ensino fundamental de oito para nove anos não deve se restringir a uma medida 

meramente administrativa, no sentido de simplesmente compilar os conteúdos de 

duas etapas da educação básica, mas trata-se de construir uma proposta 

pedagógica coerente com as necessidades de desenvolvimento dos educandos.   
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Nesse sentido, minhas inquietações juntam-se as de alguns autores, que 

como eu, questionam a forma como a implementação do ensino fundamental de 

nove anos vem acontecendo. Para Arelaro (2005), “ela não foi discutida sequer pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), quanto mais, por professores e pela 

comunidade escolar”. Essa estratégia reafirma o que Arroyo (1999, p.134) aponta 

como um estilo próprio das políticas oficiais para a educação no Brasil, ou seja, 

“acreditar que a inovação só pode vir do alto, de fora das instituições escolares, feita 

e pensada para elas e para seus profissionais, para que estes troquem por novos, 

como trocam de camisa ou blusa, velhas fórmulas, currículos, processos e práticas”. 

O foco deste estudo é caracterizar o processo de organização do Projeto 

Curricular do município de Balneário Camboriú para a implementação da política de 

nove anos de duração para o Ensino Fundamental no 1° ano.   

Essa proposição, específica para o 1° ano, advém do fato de que segundo as 

orientações oficiais (Brasil 2004), a criação da escola de nove anos não deve 

significar, a transferência dos conteúdos e atividades da primeira série para os 

alunos de seis anos, mas sim a construção de  uma nova estrutura de organização 

dos conteúdos, levando-se em conta, o perfil desses alunos de seis anos.  Sabe-se 

que a escola que aí está, tem seus pilares educacionais embasados numa estrutura 

totalmente voltada para o ensino até então vigente, ou seja, essa clientela de seis 

anos carece de novas metodologias, condizentes com sua faixa etária, por isso, há 

que se pensar novos ambientes, espaços, tempos, materiais, conteúdos, e, 

principalmente um novo planejamento para o 1° ano. 

No entanto, para se chegar a essa questão relevante e local, que é a 

organização curricular deste novo ensino fundamental, agora de nove anos, no  

Município de Balneário Camboriú, é relevante que se faça uma retrospectiva, desta 

transição, identificando seus aportes históricos, teóricos e legais, para compreender 

num nível macro, no âmbito nacional, em que consiste a ampliação do ensino 

fundamental, de oito para nove anos de escolarização. Para tanto, os caminhos 

metodológicos; traçados ao longo desta investigação envolveram a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental, as falas e observações dos atores da 

comunidade escolar, envolvidos no processo, realizadas no campo empírico. 

Considerando as novas demandas sociais e os desafios da educação 

contemporânea; procedeu-se a análise dos documentos coletados. 

Assim, visando responder a esses questionamentos, e aos objetivos, geral e 

específicos, propostos para este estudo de caso, o desenvolvimento desse trabalho 
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de pesquisa, compõe-se de cinco capítulos, assim distribuídos:  No primeiro, que é a 

Introdução, faço algumas considerações sobre minha trajetória profissional e um 

breve histórico da evolução das legislações que embasam o planejamento e a 

implantação do ensino fundamental de nove anos, desde o contexto nacional até o 

local.  

No segundo Capítulo, apresento as aproximações com o tema e a 

fundamentação teórica sobre a implantação do ensino fundamental de nove anos. 

No terceiro Capítulo, embaso a opção metodológica para este trabalho, e caracterizo 

o universo da pesquisa. No quarto Capítulo, apresento as análises realizadas a partir 

da coleta de dados no decorrer da pesquisa de campo e os resultados obtidos. No 

quinto Capítulo, privilegio as categorias espaço e tempo da criança no currículo do 

ensino fundamental de nove anos.  

Por último, nas Considerações Finais apresento algumas reflexões sobre a  

trajetória da pesquisa, os seus achados e conclusões. Por fim, são apresentadas as 

referências, apêndices e anexos. 
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2 CONTEXTO LEGAL, POLÍTICO E PEDAGÓGICO DA 

IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS   

 

 

O embasamento teórico deste Capítulo tem como foco contextualizar a 

implantação do ensino fundamental de nove anos, contextualizando-a legal, política 

e pedagogicamente. O texto também se reporta aos objetivos de sua implantação e 

aos impactos organizacionais causados por essa medida, na estrutura escolar, 

especificamente no currículo do 1° ano.   

O suporte teórico está referenciado em autores como Ariés (1978), Gesser 

(2002), Batista (2206), Kramer (2006), Postman (1999), Sacristán (1999), Rousseau 

(1968) dentre outros e em documentos disponibilizados pelo Ministério da Educação 

sobre o Ensino Fundamental de nove anos.  

 

 
2.1 O EMBASAMENTO LEGAL 

 

 
Sabe-se que a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, foi 

objeto de muitos estudos desde a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) n.º 9394/96, até a sua implantação de fato, no ano de 

2006.  

A LDB 9394/96, abriu, no seu art.87, parágrafo 3°, Inciso I, a possibilidade de 

incluir no ensino fundamental as crianças de seis anos: “Cada município e, 

supletivamente, o Estado e a União, deverá matricular todos os educandos a partir 

dos 7 anos de idade e, facultativamente, a partir dos 6 anos no ensino fundamental” 

(BRASIL, 1996, grifos nossos). 

A Lei n.º 10.172/01, que estabelece o Plano Nacional de Educação, propõe a:  

 

implantação progressiva do ensino fundamental de nove anos, pela inclusão 
da criança de seis anos, com objetivo de oferecer maiores oportunidades de 
aprendizagem no período de escolarização obrigatória e assegurar que, 
ingressando mais cedo, as crianças prossigam nos estudos, alcançando 
maior nível de escolaridade (BRASIL, 2001). 
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Se em 2001, a Lei n.º 10.172/01, propunha a implantação progressiva, a 

11.114/05, de maio de 2005, que alterou o artigo 6º da LDBEN, torna obrigatória a 

matrícula da criança de seis anos de idade no ensino fundamental, porém ainda não 

amplia a sua duração para nove anos.  

 

"Art. 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a 
partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental."  
"Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório 
e gratuito na escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão mediante "  
"Art. 87matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no 
ensino fundamental, atendidas as seguintes condições no âmbito de cada 
sistema de ensino: 
a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso 
de todas as redes escolares; 
b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa 
e cinco por cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes 
escolares públicas; e 
c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na 
respectiva rede pública, resultante da incorporação dos alunos de seis anos 
de idade." (NR)  
 
 
 

De acordo com Alves (2007), a Lei 11.114/05, deu embasamento legal aos 

inúmeros municípios, os quais, à revelia de uma lei que normatizasse a sua prática, 

já vinham matriculando no Ensino Fundamental, crianças com seis anos de idade, 

completos ou não. Ainda segundo Alves (2007), essa prática visava ampliar a cota 

de recursos distribuídos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Esse fundo, instituído pela 

Emenda Constitucional nº. 14, e regulamentado pela Lei nº. 9424, de 24 de 

dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº. 2.264, de junho de 1997, passou a 

vigorar em todo o território nacional em 1º de janeiro de 1998, trazendo, 

concomitante à sua implantação, uma nova forma de distribuição dos recursos 

destinados ao ensino fundamental.  

Com a implantação do FUNDEB, em 1998, 60% dos recursos obtidos com as 

receitas dos Estados e Municípios, ou seja, 15% de sua arrecadação global 

passaram a ser destinados ao ensino fundamental. Esse nível de ensino passou a 

contar também com 15% dos principais impostos de Estados e Municípios, que os 

partilham entre si, de acordo com o número de alunos atendidos em cada rede de 

ensino.  

 No Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, a ampliação do ensino 

fundamental aparece nos Objetivos e Metas: “ampliar para nove anos a duração do 
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ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for 

sendo universalizado o atendimento na faixa dos sete aos 14 anos” (BRASIL, 2001, 

p.50).  

Somente em fevereiro de 2006 a Lei 11.274/06, alterou os artigos 29, 30, 32 e 

87 da LDBEN 9394/96, ampliando de oito para nove anos a duração do ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória aos seis anos de idade. 

 

Art. 3o O art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:." (NR) 
Art. 4o O § 2o e o inciso I do § 3o do art. 87 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 87  § 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. 
I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no 
ensino fundamental. 
 
 

Assim, foi a partir da Lei 11.274/06, que a ampliação do ensino fundamental 

para nove anos de escolarização acontece de fato, com o acréscimo de mais um 

ano no início desse nível obrigatório de ensino. De acordo com a Resolução Nº. 3, 

de  3 de agosto de 2005, do Conselho Nacional de Educação, o ensino fundamental 

de nove anos, ficou assim estruturado: cinco anos iniciais para as crianças de seis, 

sete, oito, nove e dez anos, respectivamente, e quatro anos finais para as 

crianças/adolescentes de onze, doze, treze e quatorze anos.  

 

Os sistemas de ensino deverão fixar as condições para a matrícula 
de crianças de 6 (seis) anos, no Ensino Fundamental quanto à idade 
cronológica: que tenham 6 (seis anos) completos ou que venham a 
completar 6 (seis anos) no início do ano letivo. (BRASIL, 2005, p.10). 

 

 

Embasados nas legislações citadas, o Conselho Nacional de Educação 

expediu Pareceres, para orientar a implantação do ensino fundamental de nove 

anos.  

Dentre esses pareceres, é relevante para a presente pesquisa, destacar, as 

metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, no Parecer CNE/CEB 

18, expedido em 15 de setembro de 2005, portanto, antes da implantação em 2006, 

o qual já apresentava o entendimento do órgão, no sentido de que o ingresso das 
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crianças aos 6 (seis) anos de idade, trazia consigo a exigência da duração de nove 

anos para o ensino fundamental: 

 

Garantir às crianças que ingressam aos 6 (seis) anos no Ensino Fundamental pelo 
menos 9 (nove) anos de estudo. Assim, os sistemas de ensino devem ampliar a duração 
do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos, administrando a convivência dos planos 
curriculares de Ensino Fundamental de 8 (oito) anos, para as crianças de 7 (sete) anos 
que ingressarem em 2006 e as turmas ingressantes nos anos anteriores, e de 9 (nove) 
anos para as turmas de crianças de 6 anos de idade que ingressam a partir do ano letivo 
de 2006. 
Considerar o regime de colaboração, pelos sistemas de ensino estaduais e municipais, 
do Ensino Fundamental de nove anos, assumindo-o como direito público subjetivo; 
adotando a nova nomenclatura com respectivas faixas etárias, conforme estabelece a 
Resolução CNE/CEB nº. 3/2005; e fixando as condições para a matrícula de crianças de 
6 (seis) anos nas redes públicas: que tenham 6 (seis) anos completos ou que venham a 
completar seis anos no início do ano letivo. 
No ano letivo de 2006, considerado como período de transição, os sistemas de ensino 
poderão adaptar os critérios usuais de matrícula, relativos à idade cronológica de 
admissão no Ensino Fundamental, considerando as faixas etárias adotadas na 
Educação Infantil até 2005. 
Assegurar a oferta e a qualidade da Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica e observando a nova nomenclatura com respectivas faixas etárias, conforme 
estabelece a Resolução CNE/CEB nº. 3/2005. 
Promover, no âmbito de cada sistema de ensino, a adequação do projeto pedagógico 
escolar de modo a permitir a matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade na 
instituição e o seu desenvolvimento para alcançar os objetivos do Ensino Fundamental, 
em 9 (nove) anos; inclusive definindo se o primeiro ano ou os primeiros anos de 
estudo/série se destina(m) ou não à alfabetização dos alunos e estabelecendo a nova 
organização dos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos termos das possibilidades 
dos Art. 23 e 24 da LDB. 
Providenciar o atendimento das necessidades de recursos humanos (docentes e de 
apoio), em termos de capacitação e atualização, disponibilidade e organização do 
tempo, classificação e/ou promoção na carreira; bem como as de espaço, materiais 
didáticos, mobiliários e equipamentos. (Parecer CNE/CEB, 2005).  

 

 
Além desse Parecer, dos documentos elaborados e divulgados pelo MEC, 

dão suporte à ampliação do ensino fundamental de nove anos: a Resolução do 

CNE/CEB nº. 3 de 03/08/2005, o Parecer CNE/CEB nº. 6/2005, aprovado em 

8/6/2005 e as Resoluções e Pareceres elaborados pelos Conselhos Estaduais e 

Conselhos Municipais de Educação. 

No caso de Santa Catarina, que é onde, em nível estadual, se situa esta 

pesquisa, é a Resolução Nº 110 de 12 de dezembro de 2006, que “Dispõe sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a 

partir dos 6 (seis) anos de idade, amparado pelas Leis Federais nº 11.114, de 16 de 

maio de 2005, e nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006.  

A Resolução n° 110/2006, do Conselho Estadual de Educação de Santa 

Catarina, no seu Capítulo V – DA RESPONSABILIDADE DAS MANTENEDORAS - 
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quando se reporta à estrutura necessária para a implantação do ensino fundamental 

de nove anos, cita, em seu art. 9° e respectivos incisos:   

 

Art. 9º As Mantenedoras de estabelecimentos de ensino públicos e/ou 
privados que ofertam a educação infantil e o ensino fundamental, ao 
implantar o ensino fundamental de nove anos de duração, devem: 
I. Garantir a oferta da educação infantil em creches e pré-escolas com 
qualidade, de acordo com a faixa etária, preservando sua identidade 
pedagógica; 
II. Organizar, em creches e pré-escolas, a educação infantil e os anos 
iniciais e finais do ensino fundamental, adequando-os à faixa etária e à 
nomenclatura definida na Resolução 
CNE/CEB nº 03/2005; 
III. Disponibilizar espaços físicos, mobiliários adequados, equipamentos, 
materiais didáticos e pedagógicos específicos, compatíveis com a faixa 
etária da criança com seis anos de idade. 
IV. Propiciar ambiente pedagógico necessário ao processo de alfabetização 
a partir da 1ª série do ensino fundamental; 
V. Desenvolver o processo de aprendizagem de forma lúdica, com 
atividades múltiplas, respeitando a idade, a unicidade e a lógica da criança 
em seus aspectos físicos, psicológico e intelectual; 
VI. Acompanhar a criança em seu processo de desenvolvimento de forma 
contínua e sistemática, com avaliação diagnóstica do processo ensino-
aprendizagem; 
VII. Atender às necessidades de recursos humanos, em termos de 
formação continuada e de capacitação dos docentes e de funcionários, de 
acordo com o novo paradigma; 
VIII. Exigir que o docente tenha como formação mínima à graduação em 
Pedagogia ou Normal Superior e como última alternativa o Curso Normal de 
nível médio, para as séries iniciais, e curso de licenciatura específica de 
graduação, para as séries finais; 
IX. Proceder à avaliação sistemática da qualidade da oferta do ensino 
fundamental de nove anos. (CEE/SC, 2006).  
 
 

 Assim, no contexto estadual, de acordo com a Resolução n°110/2006 do CED 

– SC, a oferta de um mínimo de nove anos de ensino fundamental traz novos 

desafios no tocante à universalização do acesso, à melhoria da qualidade de ensino, 

à adoção de mecanismos promotores da permanência e progressão do aluno na 

escola com o necessário desenvolvimento e aprendizado.   

 
 
 

2.2 O CONTEXTO LOCAL 
 
 
 
 No contexto local, ou seja, na Rede Municipal de Ensino de Balneário 

Camboriú, a implantação do ensino fundamental de nove anos, está garantida na 

Resolução 01/2007, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, e que 
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“Estabelece normas para o funcionamento do Ensino Fundamental no âmbito do 

Sistema Municipal de Ensino de Balneário Camboriú, Santa Catarina.  

 Sobre a ampliação do tempo de duração do ensino fundamental, a Resolução 

01/2007, cita, em seu art. 1°: 

 

 Art.1º O Ensino Fundamental, com duração mínima de nove anos, 
obrigatório e gratuito na Rede Municipal de Ensino, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 

III – o desenvolvimento de habilidades e competências, tendo em 
vista a apropriação de conhecimentos, bem como a formação de atitudes e 
valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 
social; e 

V – maiores oportunidades de aprendizagem no período da 
escolarização obrigatória e garantia de que ingressando mais cedo no 
sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos alcançando maior 
nível de escolaridade. 

 

Diante das obrigações que cabem à Secretaria Municipal de Educação, 

expostas na citação acima, cabem alguns questionamentos que corroboram meu 

pensamento e minhas preocupações com a implantação do ensino fundamental de 

nove anos, na Unidade Educacional que ora dirijo, especificamente, e no Município 

de Balneário Camboriú, num contexto mais abrangente: estão as unidades 

educacionais municipais preparadas para essas mudanças? Que condições estão 

sendo criadas como apoio à reestruturação do ensino fundamental e à chegada das 

crianças de seis anos nessas unidades escolares? Como se processa, se é que 

acontece, a formação continuada e a capacitação dos docentes para atender a essa 

nova política para o ensino fundamental? Existe disponibilidade de recursos 

humanos para o acompanhamento da criança, “em seu desenvolvimento, de forma 

contínua e sistemática, com avaliação diagnóstica do processo ensino-

aprendizagem”?     
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2.3 O CONTEXTO DA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE 

ANOS SOB O ASPECTO POLÍTICO 

 

 

 A preocupação com a ampliação do tempo de ensino obrigatório, no Brasil, 

não é recente, conforme relatado no Capítulo de Introdução da presente 

Dissertação, onde se fez uma retrospectiva do histórico e da fundamentação legal 

que culminaram com a efetiva implantação, ainda que não na totalidade do território 

nacional, do ensino fundamental de nove anos.  

Conforme documento da Secretaria de Educação Básica (SEB)/Departamento 

de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (DPE)/Coordenação Geral 

do Ensino Fundamental (COEF): 

 

Constata-se um interesse crescente no Brasil em aumentar o número de 
anos do ensino obrigatório. A Lei nº 4.024, de 1961, estabelecia quatro 
anos; pelo Acordo de Punta Del Este e Santiago, o governo brasileiro 
assumiu a obrigação de estabelecer a duração de seis anos de ensino 
primário para todos os brasileiros, prevendo cumpri-la até 1976. Em 1971, a 
Lei nº 5.692 estendeu a obrigatoriedade para oito anos. Já em 1996, a LDB 
sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos, a iniciar-se aos seis 
anos de idade. Este se tornou meta da educação nacional pela Lei nº 
10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o PNE 
(MEC/SEB/DPE/COEF, 2004, p. 17).  
 
 

 
Importante destacar, que as políticas educacionais públicas, principalmente 

no final do século XX, passaram por várias mudanças, todas elas visando melhorar 

as condições do ensino no Brasil. Cada uma dessas alternativas, como, por 

exemplo, a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização, representou, a seu tempo, 

possibilidades de traçar caminhos diferentes para a educação brasileira.   

Para entender o contexto em que se desenvolveu a proposta de ampliação do 

ensino fundamental para nove anos e a inclusão das crianças de seis anos nessa 

etapa, é necessário que se busque também na literatura correlata, fundamentação 

nos documentos oficiais emitidos pelo Ministério da Educação, nos estudos de 

alguns autores que se preocuparam em pesquisar os trâmites e as conseqüências 

dessa mudança, as diferentes concepções que influenciaram ou justificaram as 

mudanças nas políticas educacionais, e o histórico de outros países onde essa 

prática acontece há mais tempo.  
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De acordo com Batista (2006, p.2), “o Brasil era o único país da América 

Latina, cuja educação obrigatória, se iniciava aos sete anos”, para esse mesmo 

autor, na maioria dos países latinos, assim como na Europa e na América do Norte a 

escolarização inicia aos cinco anos.  

A preocupação em colocar os alunos brasileiros em condição de igualdade, 

no que tange ao tempo de nove anos para o ensino fundamental, é também um dos 

fatores que contribuíram para que o Brasil seguisse também a tendência mundial, e 

isso está explícito no documento do MEC/SEB/DPE/COEF, quando afirma:  

 
 

O Ensino Fundamental de nove anos é um movimento mundial e, mesmo 
na América do Sul, são vários os países que o adotam, fato que chega até a 
colocar jovens brasileiros em uma situação delicada, uma vez que, para 
continuar seus estudos nesses países, é colocada a eles a contingência de 
compensar a defasagem constatada. (MEC/SEB/DPE/COEF, 2004, p. 14).   
 

 

De acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – o 

Censo Demográfico do ano 2000, demonstrou que 81,7% das crianças de seis anos 

estavam matriculadas, sendo que 38,9% na Educação Infantil, 13,6% as classes de 

alfabetização e 29,6% no ensino fundamental, Esse dado, foi usado também como 

justificativa, para a ampliação do ensino fundamental para nove anos, uma vez que 

permite aumentar o número de crianças incluídas no sistema educacional. 

O art. 23 da LDB incentiva a criatividade e insiste na flexibilidade da 

organização da educação básica, portanto, do Ensino Fundamental: 

 
 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 
 
 

A referida lei, no art. 32, determina como objetivo do Ensino Fundamental a 

formação do cidadão, mediante: 

 
 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
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IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
 

 
Quanto às metas efetivas para a ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos, com a inclusão das crianças de seis anos de idade, segundo a Lei nº 

10.172/2001, são duas: “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no 

período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no 

sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de 

escolaridade”. 

 

 
O objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar a 
todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores 
oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. É 
evidente que a maior aprendizagem não depende do aumento do tempo de 
permanência na escola, mas sim do emprego mais eficaz do tempo. No 
entanto, a associação de ambos deve contribuir significativamente para que 
os educandos aprendam mais. 
Seu ingresso no Ensino Fundamental obrigatório não pode constituir-se em 
medida meramente administrativa. O cuidado na seqüência do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças de seis anos de idade 
implica o conhecimento e a atenção às suas características etárias, sociais 
e psicológicas. As orientações pedagógicas, por sua vez, estarão atentas a 
essas características para que as crianças sejam respeitadas como sujeitos 
do aprendizado (MEC/SEB/DPE/COEF, 2004, p. 17)  
 
 

O documento ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade, elaborado pelo MEC, corrobora esse 

pensamento, quando afirma que:  

 

o ingresso dessas crianças no ensino fundamental não pode constituir-se 
numa medida meramente administrativa. É preciso atenção ao processo de 
desenvolvimento e aprendizagem delas, o que implica conhecimento e 
respeito às suas características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas. 
(MEC/SEB, 2007,p. 6). 
 
 

 Assim, o mesmo documento, demonstra preocupação com a quanto à 

organização do trabalho pedagógico:  

 

Uma questão essencial é a organização da escola que inclui as crianças de 
seis anos no Ensino Fundamental. Para recebê-las, ela necessita 
reorganizar a sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os 
espaços, os tempos, os materiais, os conteúdos, as metodologias, os 
objetivos, o planejamento e a avaliação, de sorte que as crianças se sintam 
inseridas e acolhidas num ambiente prazeroso e propício à aprendizagem. 
É necessário assegurar que a transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental ocorra da forma mais natural possível, não provocando nas 
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crianças rupturas e impactos negativos no seu processo de escolarização 
(MEC/SEB, 2007,p. 22). 
 

 
 

O PNE – Plano Nacional de Educação - ressalta que a ampliação do tempo 

do Ensino Fundamental (mesmo que de forma progressiva), também requer 

planejamento e diretrizes norteadoras para o atendimento integral da criança em seu 

aspecto físico, psicológico, intelectual e social, além de metas para a expansão do 

atendimento, com garantia de qualidade, a qual implica assegurar um processo 

educativo respeitoso e construído com base nas múltiplas dimensões e na 

especificidade do tempo da infância, do qual também fazem parte as crianças de 

sete e oito anos. 

De acordo com o documento elaborado pelo Ministério da Educação, “O 

Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais” (Brasil 2004), o objetivo da 

ampliação do ensino fundamental é assegurar um tempo escolar maior para todas 

as crianças e, conseqüentemente, ampliar as oportunidades de aprender.  

No entanto, para Proença (2006) apesar das políticas educacionais 

pontuarem os objetivos a serem alcançados, a sua implantação, geralmente não 

ocorre conforme o esperado. De acordo com Proença (2006, p. 235), ‘embora tais 

princípios sejam, em tese, democráticos, é voz corrente entre os planejadores das 

políticas que há um hiato entre a intenção e a realidade e que as dificuldades de 

implementação da reforma pedagógica são muitas”.  

  Zan (2006) corrobora esse ponto de vista, quando pontua que as mudanças 

educacionais não ocorrem apenas com a aplicação da nova legislação, é necessário 

levar em conta as especificidades e as histórias da rede pública das diferentes 

localidades do país. 

 Assim, posta a legislação, a comunidade escolar se viu diante de um desafio: 

fazer acontecer de fato a ampliação do ensino fundamental, contemplando nos seus 

projetos político-pedagógicos, as estratégias de flexibilização do tempo escolar, com 

menos cortes e descontinuidades, concebendo também uma nova estrutura de 

organização dos conteúdos, considerando o perfil dos alunos. 

De acordo com Kramer (2006) para que a ampliação do ensino fundamental 

de nove anos aconteça de maneira qualitativa, é relevante considerar o conceito de 

infância e as transformações pelas quais, este passou historicamente. Estas 

mudanças estão visíveis tanto na literatura pedagógica, quanto na legislação e nos 

debates educacionais, em especial a partir da década de 80, no Brasil. 
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  São exemplos de como a literatura e mesmo a legislação contribuíram para 

disseminar esse novo perfil de infância e da criança, a Carta Magna de 1988, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9394/96 - 

os textos curriculares que tratam da especificidade da infância e os estudos de 

diversas áreas do conhecimento.  

O Art. 208 da Constituição de 1988 cita a obrigatoriedade da educação infantil 

por parte do Estado, reconhecendo, portanto, a criança como cidadã, como pessoa 

em processo de desenvolvimento e o seu direito de ser educada. De acordo com 

Kramer (2006), à medida que a sociedade organizada exerceu pressões sobre o 

Estado, este passa a incorporar, nos textos legais, a infância como uma construção 

social.  

Assim, também a LDB 9394/96 estabelece, no seu art. 2º, o pleno 

desenvolvimento do educando, o qual, desde o início de sua vida, apresenta ritmos 

e maneiras diferentes para realizar toda e qualquer aprendizagem – andar, falar, 

brincar, comer com autonomia, ler, escrever etc. - como apontam as contribuições 

das ciências humanas. 

 

 Art. 2º da Lei nº 9.394/96: A educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

Pode-se dizer, então, que um currículo voltado para tais perspectivas precisa 

ser pensado também com o foco voltado para essas características. 

 

 

2.4 O CONTEXTO PEDAGÓGICO E AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO  

 

Com o objetivo de trazer orientações para o desenvolvimento do trabalho com 

crianças de seis anos de idade no ensino fundamental, o MEC publicou diversos 

documentos, dentre os quais o relatório intitulado “Ampliação do Ensino 

Fundamental para Nove Anos: 1º Relatório do Programa”, onde são relatadas as 

principais ações realizadas pela Secretaria de Educação Básica (SEB), Defensoria 

Pública de Estado (DPE) e a Coordenação Geral do Ensino Fundamental (COEF), 



26 
 

em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação em todo o país, 

por meio de vários encontros regionais.  

O segundo documento, publicado em 2005, sob o título de Ampliação do 

Ensino Fundamental para Nove Anos: 2º Relatório do Programa objetivava 

apresentar as principais ações do Programa realizadas, dentre as quais se 

destacam os sete encontros regionais ocorridos para promover discussões sobre a 

implementação do ensino fundamental de nove anos nos sistemas de ensino em 

todo o Brasil. 

Com a publicação do documento Ensino Fundamental de Nove Anos: 

Orientações para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade, no qual diversos 

autores, como: Sonia Kramer, Anelise Monteiro do Nascimento, Angela Meyer 

Borba, Cecília Goulart, Patrícia Corsino, Telma Ferraz Leal, Eliana Borges Correia 

de Albuquerque, Artur Gomes de Morais, Cecília Goulart e AlfredinaNery,  discutem 

a infância, o letramento, a alfabetização, a avaliação, entre outras temáticas 

relevantes que envolvem, não só o primeiro ano, mas todos os anos iniciais do  

ensino fundamental. Os professores e gestores, tiveram acesso ao foco pedagógico 

que envolvia a presença da criança de seis anos no ensino fundamental. 

O documento “Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos: 3º 

Relatório do Programa”, de 2006, foi publicado visando esclarecer as dúvidas e 

responder aos questionamentos mais freqüentes dos sistemas de ensino a respeito 

da extensão da obrigatoriedade do ensino fundamental para nove anos. 

As questões pedagógicas e administrativas referentes aos aspectos 

relacionados ao tempo escolar, à estrutura espacial da escola, bem como ao 

currículo e programas escolares propostos para a criança de seis anos no ensino 

fundamental foram abordadas pelo MEC, no documento “Ensino Fundamental de 

Nove Anos: Orientações Gerais”.  

Outro documento norteador, importante, especificamente na mudança ou 

readequação do currículo do 1º ano, é o Referencial Curricular da Educação Infantil -   

volumes 1, 2 e 3 – o qual traça parâmetros para os ensino de seis anos, com 

destaque aos princípios da ludicidade.  
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2.5 AS CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA  

  

Para Ariés (1981, p.65), a descoberta da infância teria ocorrido durante o 

século XIII, devido a representações de crianças na arte medieval, as quais 

possuíam características de adultos, homens em tamanho reduzido, mas, o 

desenvolvimento significativo e numeroso do sentimento de infância, aconteceu a 

partir do fim do século XVI e durante o século XVII. 

Em seus estudos, Ariés (1978) constatou que na sociedade feudal, anterior à 

industrialização e ao aparecimento da família nuclear e da escola, a criança era 

percebida como um “miniadulto”, não havendo consciência da particularidade 

infantil. Alguns movimentos, que tiveram repercussão na história da humanidade e 

nas relações sociais, como: a revolução industrial, o iluminismo e a constituição do 

Estado laico, tiveram reflexo na organização familiar e, conseqüentemente, na 

concepção de infância. 

Batista (2009, p.24), acredita que foi a partir de Rousseau que a “infância 

ganha valorização e reconhecimento como uma época peculiar da vida do ser 

humano”, uma vez que para aquele filósofo: 

 
 

A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas; a infância tem o seu na 
ordem da vida humana; é preciso considerar o homem no homem e a 
criança na criança. Assinar a cada um seu lugar e nele fixá-lo, ordenar as 
paixões humanas segundo a constituição do homem é tudo o que podemos 
fazer para seu bem-estar (ROSSEAU, 1968, p. 61-62). 
 
 
 

Sob a perspectiva social, foram, segundo Postman (1999), inicialmente, os 

gregos que introduziram a idéia de infância. Posteriormente, os povos romanos 

realizaram um “passo crucial” para a elaboração do conceito de infância, a relação 

da criança em crescimento e a noção de vergonha, já que as crianças deveriam ser 

protegidas dos segredos dos adultos.  De acordo com Postman, (1999, p. 23) “A 

questão é, simplesmente, que sem uma noção bem desenvolvida de vergonha a 

infância não pode existir”.  

Outro fator que colaborou para a descoberta da infância como categoria, foi, 

conforme afirma Postman (1999) a promulgação de uma Lei, em 374 a.C, a qual 

proibia a prática do infanticídio. O fato de essa Lei ter sido promulgada pressupõe o 

início de um sentimento pelas crianças, e a idéia, de que elas necessitam de 
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cuidado e proteção. Postman aponta ainda outro fator para a descoberta da infância 

no século XVI: a invenção da prensa tipográfica, a qual, segundo ele, acabou 

alterando as concepções que se possuía de vida adulta, já que o homem passou a 

se valorizar como indivíduo, acreditando que suas idéias e valores, iriam ficar 

gravados para sempre.    

Segundo Postman (1999), este estado de coisas, exigiu a construção de uma 

nova idade adulta, a qual acabou excluindo as crianças. “E como as crianças foram 

expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário encontrar um outro mundo que elas 

pudessem habitar. Este outro mundo veio a ser conhecido como infância” 

(POSTMAN, 1999, p.34). 

A concepção de infância do século XX, no entanto, é embasada por 

pesquisas no campo da psicologia, estudos da sociologia, pela abordagem 

etnográfica proposta na antropologia e pelo diálogo com diferentes campos do 

saber. Também, conforme já referenciado anteriormente, as legislações, as políticas 

públicas voltadas para essa categoria, ampliam a visão de infância à experiência 

cultural coletiva, e não mais uma oposição ao mundo adulto, foco central da 

existência humana. 

O marco inicial dessa mudança de foco em relação à infância, a sua saída do 

anonimato, e o seu reconhecimento como categoria é, segundo Ariés (1978), a 

modernidade, já que nos períodos históricos anteriores há poucos registros sobre 

crianças e os que existem não permitem um entendimento preciso da concepção de 

infância vigente.  

Sacristán (1999) ao enfocar a infância do século XX, destaca que: 
 
 

o reconhecimento dos direitos da criança e da idéia de infância como etapa 
específica da evolução humana; não só como oportunidade para 
moralização e disciplinamento dentro de uma instituição que encaminha o 
eu devidamente orientado e controlado, ou como etapa para absorver o 
legado cultural, mas como um momento que precisa ser respeitado 
estimulando o desenvolvimento do sujeito e favorecendo sua expressão. 
(SACRISTÁN, 1999, p. 167) 
 

 
Nesse sentido, a cultura do século XVI ao XX formou o monopólio do 

conhecimento, separando crianças e adultos, pois um adulto completamente 

alfabetizado podia ter acesso a toda e qualquer tipo de informação contida em livros, 

diferentemente das crianças que, para terem o mesmo acesso, deviam ir para as 

escolas. 
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De acordo com Postman, durante a Idade Média, o conceito de Infância, 

juntamente com a educação e a capacidade de ler e escrever, ficou, de certa forma, 

inerte, ressurgindo, anos mais tarde, influenciado pelo advento da imprensa, que 

separava, novamente, as crianças dos adultos, passando a ser essencial que elas 

aprendessem a ler e escrever. Essa separação é um marco no fortalecimento do 

conceito de infância, pois pela primeira vez, segundo Postman (1999), as crianças 

são definidas como grupo privilegiado, com um lugar social.  

No século XX, a distância entre a categoria infância e o mundo adulto está 

cada vez mais tênue. Para Postman (1999) a grande responsável pelo 

desaparecimento precoce da infância, é a facilidade de acesso à informação. O 

autor cita como exemplo, o surgimento da televisão, com a qual, a base da 

hierarquia de informações, que era passada do pai, que tinha o domínio da leitura e 

da escrita, para o filho, se desmanchou, pois as informações e os entretenimentos 

estão disponíveis para todos, não requerendo habilidades especiais para 

compreendê-la. 

Outro enfoque, mas que corrobora o pensamento de Postman é como o 

aspecto afetivo influenciou a categoria infância, pois com o início da era moderna, e 

os acontecimentos que marcam esse período, a família também mudou, sendo hoje, 

a única estrutura onde se processam contatos afetivos. Deste modo, este 

“fechamento é também responsável pelo grau de ansiedade que a família concentra 

hoje em relação ao cuidado com suas crianças: o sentido de proteção. A criança 

passa nesse momento a absorver as cargas de frustração e cobrança dos pais” 

(AZEVEDO; SILVA, 1999, p. 37). Na visão destes mesmos autores, toda esta 

cobrança, se manifesta de alguma maneira, na escola, que precisa e “deve pensar 

formas de considerá-las em suas propostas e currículos”.  

Para o filósofo Rosseau, apud Manacorda (1996, p.242) um dos pais da 

pedagogia moderna e defensor da abordagem antropológica, a criança não deve ser 

considerada somente um homem in fieri, mas “como criança, ser perfeito em si”.   

 

 

Não se conhece a infância: com as falsas idéias que dela temos, quanto 
mais longe vamos, mais nos extraviamos. Os mais sábios apegam-se ao 
que importa que saibam os homens, sem considerar que as crianças se 
acham em estado de aprender. Eles procuram sempre o homem na criança, 
sem pensar no que esta é antes de ser homem. Eis o estudo a que mais me 
dediquei a fim de que, ainda seja meu método quimérico e falso, possam 
aproveitar minhas observações [...]. Começai, portanto estudando melhor 
vossos alunos, pois muito certamente não os conheceis e se lerdes este 
livro tendo em vista esse estudo, acredito não ser ele sem utilidade para vós 
(ROUSSEAU, 1968, p. 6). 
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Assim, a partir das concepções aqui apresentadas, percebe-se que muitas 

visões de infância podem existir e coexistir. Portanto, precisamos nos ater, seguindo 

a orientação de Rosseau (1968), ao que marca a infância do século XXI, para, a 

partir delas, das suas expectativas e da compreensão dos sujeitos da 

contemporaneidade – pais crianças e professores – analisarmos, onde este já está 

posto, o currículo do 1° ano, do ensino fundamental de nove anos.   

 

2.5.1 A concepções de infância e os processos educacionais 
 
 

A tendência contemporânea da concepção de criança tem muito em comum 

com o pensamento de Rosseau. Segundo Batista (2009, p. 34), a  criança, 

atualmente é vista como “alguém que possui identidade, vivências e lógica de 

pensamentos próprios, e não como alguém apenas a ser preparado para a vida 

futura, antecipando-se a juventude e a vida adulta”. 

Para Postman (1999), a ausência de domínio da leitura e da escrita coloca as 

crianças em uma condição de inocência, condição essa fundamental para a 

existência da infância. O autor destaca ainda que: “onde a instrução foi sempre 

altamente valorizada, havia escolas, e, onde havia escolas, o conceito de infância 

desenvolveu-se rapidamente” (Postman, 1999, p. 53). 

O documento elaborado pelo MEC, Ensino Fundamental de Nove Anos: 

orientações para a inclusão das crianças de seis anos de idade (2007), defende que 

o trabalho pedagógico precisa levar em conta a singularidade das ações infantis, 

tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental.    

   

É preciso garantir que as crianças sejam atendidas nas suas necessidades 
(a de aprender e a de brincar), que o trabalho seja planejado e 
acompanhado por adultos na educação infantil e no ensino fundamental e 
que saibamos, em ambos, ver, entender e lidar com as crianças como 
crianças e não apenas como estudantes.  
A inclusão de crianças de seis anos no ensino fundamental requer diálogo 
entre educação infantil e ensino fundamental, diálogo institucional e 
pedagógico, dentro da escola e entre as escolas, com alternativas 
curriculares claras (BRASIL, 2007, p.20) 
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Assim, a ampliação do ensino fundamental para nove anos, com o ingresso 

da criança de seis anos no 1° ano dessa modalidade, não pode ser simplesmente a 

efetivação de uma medida administrativa – como alerta Brasil (2004):  

 

 
A adoção de um ensino obrigatório de nove anos iniciando aos seis anos de 
idade pode contribuir para uma mudança na estrutura e na cultura escolar. 
No entanto, não se trata de transferir para as crianças de seis anos os 
conteúdos e atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma 
nova estrutura de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental 
de nove anos, considerando o perfil de seus alunos (BRASIL, 2004, p.17).  

 

  

De acordo com o mesmo documento, não é a idade cronológica que define a 

maneira de ser da criança e de sua entrada no Ensino Fundamental. Conforme, 

afirma Brasil (2004, p.19), as pesquisas e experiências práticas construíam “uma 

representação envolvendo algumas das características das crianças de seis anos 

que as distinguem das de outras faixas etárias” destacam-se nesse perfil, próprio 

dessa idade: “a imaginação, a curiosidade, o movimento e o desejo de aprender 

aliados à sua forma privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar”. É nessa 

faixa etária que a criança já demonstra grandes possibilidades de simbolizar e 

compreender o mundo, estruturando seu pensamento e fazendo uso de múltiplas 

linguagens. De acordo com o que afirma o documento do Ministério da Educação, 

esse desenvolvimento proporciona às crianças de seis anos, a possibilidade de 

“participar de jogos que envolvem regras e se apropriar de conhecimentos, valores e 

práticas sociais construídos na cultura. Nessa fase, vivem um momento crucial de 

suas vidas no que se refere à construção de sua autonomia e de sua identidade” 

(Brasil (2004, p.19). 

A criança de seis anos já apresenta possibilidades de simbolizar e 

compreender o mundo, estruturando o pensamento e fazendo uso de várias 

linguagens, mas é necessário reorganizar toda a escola, as formas de gestão, os 

ambientes, os espaços, os tempos, os materiais, os conteúdos, as metodologias, os 

objetivos e o planejamento para que atendam às necessidades delas sem 

antecipação para o 1° ano de conteúdos e estratégias desenvolvidos na antiga 1ª 

série do Ensino Fundamental de oito anos. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil mostram 

preocupação em delinear novas propostas para fornecer elementos importantes 

para a revisão da Proposta Pedagógica do Ensino Fundamental que incorporará as 
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crianças de seis anos, até então pertencentes ao segmento da Educação Infantil. 

Entre eles, destacam-se: 

 

• As propostas pedagógicas devem promover em suas práticas de 
educação e cuidados a integração entre os aspectos físicos, emocionais, 
afetivos, cognitivo-lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é 
um ser total, completo e  indivisível. Dessa forma, sentir, brincar, expressar-
se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, 
cuidar-se, agir e responsabilizar-se são partes do todo de cada indivíduo. 
• Ao reconhecer as crianças como seres íntegros que aprendem a ser e a 
conviver consigo mesmas, com os demais e com o meio ambiente de 
maneira articulada e gradual, as propostas pedagógicas devem buscar a 
interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida 
cidadã como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e 
valores. Dessa maneira, os conhecimentos sobre espaço, tempo, 
comunicação, expressão, a natureza e as pessoas devem estar articulados 
com os cuidados e a educação para a saúde, a sexualidade, a vida familiar 
e social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a 
ciência e a tecnologia (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL – INTRODUÇÃO, 1998). 

 

 
Nesse sentido, o documento: “Ensino Fundamental de Nove Anos: 

orientações para a inclusão das crianças de seis anos”, lançado pelo MEC em 2006, 

traz como embasamento para essa nova reestruturação do ensino fundamental, uma 

série de artigos, com orientações pedagógicas e novas metodologias. 

Entre os artigos apresentados, Corsino (2006), discute as possibilidades de 

desenvolvimento curricular para as crianças dos anos iniciais e Nery, (2006) sugere 

a organização do trabalho pedagógico em quatro modos de organização, tais sejam: 

• Atividade permanente: trabalho regular, com objetivo de estabelecer uma 

familiaridade maior com um assunto de uma área curricular; 

• Seqüências didáticas: um trabalho pedagógico organizado em uma determinada 

seqüência, durante um determinado período estruturado pelo professor; 

• Projeto: organização que prevê um produto final com objetivos claros 

dimensionando tempo, divisão de tarefas e avaliação do que se pretendia. É feito de 

forma compartilhada com os alunos; 

• Atividades de sistematização: destinadas à sistematização de conhecimentos das 

crianças ao fixarem conteúdos trabalhados. 

Assim, esse embasamento teórico, que deu origem ao capítulo ora concluído, 

foi fundamental para a compreensão da evolução da educação escolar brasileira 

atrelada ao processo de extensão do ensino obrigatório, buscando direcionar as 

análises para as dimensões relacionadas ao contexto sócio-político, à concepção de 
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infância e a relevância dessa compreensão, atrelada à faixa etária de seis anos de 

idade, que agora compõe o ensino fundamental.  
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3 METODOLOGIA 
 
 
 

Neste Capítulo, apresentamos os caminhos adotados na presente pesquisa, 

no tocante aos aspectos metodológicos e a perspectiva qualitativa  da investigação 

Para melhor apresentar os processos metodológicos utilizados durante a 

pesquisa e posterior análise dos dados, foram organizados dois pólos de 

abordagem, buscando evidenciar objetivamente as etapas e procedimentos 

cumpridos na pesquisa qualitativa bem como na quantitativa, além das exigências 

da análise de conteúdo segundo Bardin (2004).  

As pesquisas qualitativas trabalham com: significados, motivações, valores e 

crenças e estes não podem ser simplesmente reduzidos às questões quantitativas, 

pois que, respondem a noções muito particulares. Entretanto, os dados quantitativos 

e os qualitativos acabam se complementando dentro de uma pesquisa (MINAYO, 

1996). 

A análise de conteúdo foi utilizada para verificar como a informação sobre a 

implantação do ensino fundamental de nove anos chegou até a comunidade escolar.  

Segundo Bardin: 

 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição de conteúdos das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos, relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2004, 
p. 37).  
 

  

.   

Na análise de conteúdo, Bardin (2002) aponta como pilares a fase da 

descrição ou preparação do material, a inferência ou dedução e a interpretação.      

Dessa forma, os principais pontos da pré-análise são a leitura flutuante (primeiras 

leituras de contato os textos), a escolha dos documentos (no caso os relatos 

transcritos), a formulação das hipóteses e objetivos (relacionados com a disciplina), 

a referenciação dos índices e elaboração dos indicadores (a freqüência de 

aparecimento) e a preparação do material.  
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Para o tratamento dos dados a técnica da análise temática ou categorial foi 

utilizada e, de acordo com Bardin (2002), baseia-se em operações de 

desmembramento do texto em unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de 

sentido que constituem a comunicação para, em seguida realizar o seu 

reagrupamento em classes ou categorias conforme, demonstrado no Quadro 01. 

 

CATEGORIAS  UNIDADES DE 

REGISTRO 

UNIDADES DE 

CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

Ampliação do ensino 
fundamental  

Formação de uma 
câmara de estudos 
para a elaboração da 
Resolução que 
implantou a 
ampliação do Ensino 
fundamental de nove 
anos (2007). 

As reuniões foram 
realizadas pela 
Secretaria de 
Educação, através de 
uma Câmara de 
estudos. Este foi 
responsável pela 
elaboração da 
Resolução 01/2007, 
que regulamentou o 
ensino fundamental 
de nove anos no 
Município.    

Os seminários 
aconteceram nos 
meses de fevereiro, 
março, abril e maio.  

Sensibilização do 
município 

Reuniões, cursos  e 
palestras para os 
professores e 
especialistas 

A equipe técnico-
pedagógica da 
Secretaria de 
Educação, reunia-se 
com os especialistas 
das unidades 
escolares, que 
posteriormente 
repassavam as 
informações aos 
professores e 
comunidade escolar.  

Participaram desses 
encontros os 
professores regentes 
dos anos iniciais do 
ensino fundamental, 
os professores de 
Educação Física e de 
Arte e especialistas 
em educação. Em 
torno de 110 
profissionais.   

Currículo ou 
reorganização 
curricular 

Reorganização 
curricular (Secretaria 
de Educação)  

A reorganização 
curricular do 1° ano, 
foi realizada pela 
equipe pedagógica 
da  Secretaria de 
Educação, através de 
reuniões periódicas 
com os membros do 
Departamento 
Técnico-Pedagógico 
da Secretaria de 
Educação, os 
professores regentes, 
professores de 
educação física e de 
arte do 1º ano, para a 
construção do 
currículo. 
 

A capacitação foi 
realizada em seis 
encontros, com 110 
profissionais da 
educação.  

Quadro 01 – Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
Síntese das Categorias tabuladas a partir dos documentos citados na metodologia. 
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Além disso, a análise documental também esteve presente, para facilitar o 

manuseio das informações, já que, também de acordo com a autora, se constitui 

uma técnica que visa representar o conteúdo de um documento diferente de seu 

formato original, agilizando consultas. Assim, na fase seguinte, exploração do 

material, tem-se o período mais duradouro: a etapa da codificação, na qual são 

feitos recortes em unidades de contexto e de registro; e a fase da categorização, no 

qual os requisitos para uma boa categoria são a exclusão mútua, homogeneidade, 

pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade.  

Já a última fase, do tratamento e inferência à interpretação, permite que os 

conteúdos recolhidos se constituam em dados quantitativos e/ou análises reflexivas, 

em observações individuais  e documentos.  
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4 A AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL 
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
 
 
 

No município de Balneário Camboriú, a extensão do ensino obrigatório 

ocorreu no ano letivo de 2007, em conformidade com o expresso na Resolução 

01/2007, do Conselho Municipal de Educação. 

O cenário educacional, sob a responsabilidade do Município, ou seja, a 

educação infantil e o ensino fundamental, contavam, à época da implantação, com 

40 unidades escolares: 18 estabelecimentos que atendiam ao ensino fundamental 

de oito anos e 22 núcleos de educação infantil, atendendo a faixa etária de 0 a 6 

anos. Atualmente a Rede Municipal conta com mais um núcleo infantil, o do 

Estaleirinho, inaugurado, no início de 2010. O número de matrículas, segundo o 

educacenso de 2007, era de 9 mil alunos no ensino fundamental e 3 mil na 

educação infantil. 

 A Resolução 01/2007, que pode ser considerada como norteadora de todo o 

processo de implantação do ensino fundamental no Município, foi elaborada por uma 

câmara de estudos composta por profissionais dos departamentos Pedagógico e 

Infantil da Secretaria de Educação e do Conselho Municipal de Educação, segundo 

consta do próprio documento (ANEXO I). 

   No entanto, até a sua real efetivação, ocorreram vários eventos visando a 

discussão sobre como aconteceria essa mudança no Município, conforme afirma o 

relatório do Departamento Técnico-Pedagógico da Secretaria de Educação, datado 

de novembro de 2007 (ANEXO IV). 

 De acordo com o referido relatório, no ano de 2006, iniciou-se a 

reestruturação do currículo do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Balneário 

Camboriú. A proposta visava, a reorganização das temáticas de cada área de 

conhecimento, com o envolvimento de todos os professores. Esse processo ocorreu 

primeiramente no início do ano letivo de 2006 e continuou no seu decorrer, sendo 

que no final do 1º e do 2º semestre, foram sugestionadas adaptações que 

resultaram no documento que veio a orientar o currículo no ano de 2007. De acordo 

com o texto do relatório, acredita-se que a reestruturação do currículo deveria ser  

contínua e presente nas diversas discussões impetradas na comunidade escolar, 
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com o intuito de gerir uma prática educativa contextualizada  que viesse a atingir a 

função e os seus objetivos. 

 

O primeiro documento que trata da ampliação de ensino fundamental de nove 

anos, de que se tem registro na Secretaria de Educação de Balneário Camboriú, é a 

pauta do Fórum de Ampliação do Ensino Fundamental de 9 Anos, cuja organização 

foi promovida pela Gerência de Educação e Tecnologia  - GEREI –  no Município de 

Itajaí, no dia vinte e três de agosto de dois mil e seis.  O encontro foi direcionado 

para os dirigentes municipais e estaduais de educação da região da AMFRI e visava 

a sensibilização e discussão de assuntos pertinentes à implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos. A dinâmica da reunião, segundo relato das professoras 

Ivanete Franzon Marsango e Terezinha Maia Mincarone, representantes do 

Município de Balneário Camboriú, ficou por conta da exposição da situação real dos 

municípios, quanto à ampliação do ensino fundamental.  

Segundo o relato, as participantes locais no Fórum, informaram aos demais 

presentes, que a Secretaria Municipal de Balneário Camboriú, organizou grupos de 

estudos sobre o assunto, e que a implantação provavelmente, aconteceria no ano 

seguinte, em 2007.  

 Apesar da alusão à Câmara de Estudos, nesse fórum e também da própria 

Resolução estar assinada pelos seus participantes, não foi encontrado no acervo da 

Secretaria de Educação, nenhum relatório ou ata que demonstre como foram 

conduzidas essas discussões, bem como o posicionamento de seus participantes. 

Quanto à adequação do currículo a essa mudança, a própria Resolução faz 

alusão a quem cabe essa competência, quando cita no Art. 33. “Os conteúdos 

curriculares do Ensino Fundamental de nove anos serão definidos pelo 

Departamento Técnico Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, 

juntamente com representantes dos professores” (2007, p.6).
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4.1 A SENSIBILIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A 

IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

 
A inserção da criança de seis anos no ensino fundamental, segundo 

Fernandes (2006) garante o cumprimento do direito desta faixa etária. Mas para que 

esse direito se efetive, o estudo de uma nova proposta curricular que atenda as 

especificidades não somente das crianças de seis anos, mas a faixa entre seis e dez 

anos, torna-se uma necessidade. 

  A análise da documentação da Secretaria Municipal de Educação, no que 

tange à mobilização da Rede Municipal para trabalhar com as crianças de seis anos, 

no ensino fundamental, mostrou que a Secretaria, promoveu encontros e seminários 

para os seus profissionais. Assim, o Município, atendeu, ao menos parcialmente, as 

orientações do Ministério da Educação, as quais priorizam o empenho de todos os 

profissionais envolvidos com o desenvolvimento do processo de aprendizagem.  

Para o MEC, a formação continuada dos professores representa um dos 

aspectos mais relevantes, já que é dever dos sistemas de ensino promover a 

valorização dos profissionais da educação e, em especial nesse contexto de 

mudança e de repensar práticas e currículos, como é o caso da ampliação do ensino 

fundamental. 

 Desse modo, o Departamento Técnico-Pedagógico da Secretaria Municipal 

de Educação, seguindo as orientações da Resolução 01/2007, promoveu, em março 

de 2007 (ANEXO llI) um seminário, para discussão e construção do currículo do 1° 

ano.  

Nesse encontro, os participantes focaram-se na exposição do processo de 

construção do currículo, partindo da elaboração do mapa conceitual, definição dos 

conceitos, construção dos critérios e/ou habilidades, procedimentos e critérios 

avaliativos e ficha avaliativa. Também foram expostas, por parte dos professores, as 

principais necessidades para um bom andamento dos trabalhos com o 1º ano do 

Ensino Fundamental. Com a leitura e discussão do texto A infância e sua 

singularidade, foi proposto ao grupo, que elaborassem cinco questões pertinentes do 

texto, as quais deverão ser respondidas pelos componentes de outro grupo, que 

deverá comentar se concorda ou não, e se as respostas são pertinentes. Essa 

dinâmica, segundo o relatório, visa fomentar e aprofundar a discussão sobre as 
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especificidades da infância e conseqüentemente sobre o currículo para essa faixa 

etária, bem como os eixos temáticos para o currículo do 1º ano, também foram 

abordados neste encontro. 

Participaram desse evento, os membros do Departamento Técnico-

Pedagógico da Secretaria de Educação, os professores regentes do 1° ano, 

professores de Educação Física e de Arte do 1º ano.  

A participação dos professores de Educação Física nessa discussão 

apresenta-se como um fator positivo e demonstra a preocupação da Secretaria de 

Educação nesse sentido, já que estes profissionais têm uma formação para o 

trabalho efetivo com as crianças a partir dos sete anos.  

Embora não haja registro do encontro anterior, infere-se pelo relatório desse 

seminário, que em fevereiro do mesmo ano, num outro momento, o assunto já havia 

sido abordado, inclusive, menciona-se um texto sugerido para leitura e discussão 

nesse segundo momento:  

 

Conforme acertado no encontro do dia 15 de fevereiro, os professores 
deveriam levantar as necessidades pertinentes de serem pensadas no que 
se refere ao 1º ano, e selecionar duas questões relevantes do texto A 
infância e sua singularidade. Baseado no combinado, foi direcionado um 
diálogo sobre algumas questões: a importância do aprendizado através do 
lúdico; aulas dialogadas e integradas com os professores que atuam no 1º 
ano com atividades diversificadas que se especificam no enriquecimento do 
trabalho pedagógico; a observação de educandos imaturos e 
despreparados; a preocupação quanto aos alunos com idade não 
compatível com o estabelecido na resolução dos 9 anos que se evadiram 
para a rede privada; a dificuldade de se lidar com a pluralidade; a 
pertinência de se estabelecer o diálogo entre teoria e prática, e;  a 
importância da temática ética e cidadania na formação do cidadão atual. 
(RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO, 2007). 

 

  O mesmo relatório enfatiza a necessidade de se conhecer o currículo da 

Educação Infantil e propõe a discussão sobre se a criança de seis anos deve ou não 

ser alfabetizada e em caso de consenso quanto a se promover essa alfabetização, 

de que forma ela deve ser realizada.  

 

Em decorrência das discussões promovidas, alguns aspectos foram 
privilegiados quanto a sua importância nesse processo: o conhecimento do 
currículo da Educação Infantil, a abordagem da temática afetividade tanto 
para professores como para alunos, o que deve ser desenvolvido com a 
criança do 1º ano, a questão alfabetizar ou não como pré-requisito, a 
pesquisa de outras municipalidades que já operacionalizam o ensino 
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fundamental de 9 anos (RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO-
PEDAGÓGICO, 2007). 

 

 Essa discussão mostrou-se pertinente, já que o documento norteador da 

Educação Infantil – Referencial Curricular de Educação Infantil (1998) - afirma que a 

linguagem escrita está ligada ao processo de letramento e que boa parte das 

crianças, desde pequenas possuem contatos com diferentes portadores textuais, 

bem como presenciam em suas vidas diferentes atos de leitura e de escrita e que o 

papel das instituições infantis é de, também, oferecer diferentes oportunidades de 

diferentes usos sociais da escrita. 

Assim, segundo o relatório do Departamento Técnico-Pedagógico do dia 20 

de março, ficou acertado um novo seminário para o dia 17 de abril de 2007 (ANEXO 

IV), cuja pauta teria os seguintes itens: “a entrega do questionamento: Que cidadão 

quer formar nossa escola?, a leitura do texto As crianças de seis anos e as áreas do 

conhecimento, que servirá de suporte para a aprovação dos eixos temáticos já 

elaborados pela equipe da Educação Infantil, a definição de alfabetizar como pré-

requisito ou não, e a operacionalização do currículo da Educação Infantil (crianças 

de 5 e 6 anos). 

Nesse segundo seminário, de acordo com o relatório apresentado (ANEXO 

V), os docentes, especialistas e técnicos da Secretaria de Educação, direcionaram a 

discussão sobre a concepção de um currículo que venha contemplar a singularidade 

das crianças com seis anos de idade no Ensino Fundamental, respeitando o tempo 

de aprendizagem, as suas limitações, seu processo de desenvolvimento, cujos 

pressupostos são evidenciados no terceiro relatório do programa de ampliação do 

Ensino Fundamental de oito para nove anos: 

 
 
Faz-se necessário elaborar uma nova proposta curricular coerente com as 
especificidades não só da criança de 6 anos, mas também das demais 
crianças de 7, 8, 9 e 10 anos, que constituem os cinco anos iniciais do 
ensino fundamental. Essa nova proposta curricular deve, também, estender-
se aos anos finais dessa etapa de ensino (BRASIL, 2006b, p. 9). 
 

 
 

 Assim, a partir da discussão sobre os processos de alfabetização no 1º ano, 

diversas considerações foram levantadas, segundo consta do relatório do 

Departamento Técnico Pedagógico de 2007. O consenso entre os professores, 
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naquele momento, era de que as crianças não deveriam ser alfabetizadas de 

maneira formal, mas que deveria se pensar em etapas ou níveis a serem cumpridos.  

Esse posicionamento dos professores, remete aos objetivos explicitados pelo 

Ministério da Educação, quando da implantação do Ensino Fundamental de nove 

anos, ou seja,“[...] oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da 

escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de 

ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade” 

(BRASIL, 2007, p. 14). Assim, impõe-se à estrutura da escola fundamental outro 

ordenamento, que implica, por exemplo, capacidades a serem abordadas e 

consolidadas em cada ano escolar, estabelecendo pontos de partida e de chegada 

na organização do trabalho docente.  

Percebe-se que, em optando pela alfabetização não formal, os professores 

também mostraram preocupação em resguardar o aluno da possibilidade de 

retenção no primeiro ano, uma vez que, a alfabetização formal, ou a não 

concretização dela, abre precedentes para a reprovação, no 1° ano.  

 

 

� Este momento da vida de criança não deveria considerar a 
alfabetização formal, deveríamos pensar aonde gostaríamos que elas 
chegassem, uma forma de instituirmos níveis. 
� Em conformidade com a decisão de alfabetizar ou não formalmente, 
abre-se precedente para a retenção ou não do (a) aluno (a) do 1º ano. 
� A criança com seis anos vem demonstrando estar madura para esta 
fase, mas em relação a algumas habilidades percebem-se certas 
dificuldades. 
� Um olhar pertinente quanto ao 1º ano é que sirva de subsídio para o 
2º ano, um trabalho que em algumas escolas já se operacionalizam. 
� As diferentes aprendizagens devem ser pensadas nesse processo. 
� É pertinente termos claro quais objetivos de aprendizagem se almeja 
alcançar com as crianças do 1º ano.(RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO PEDAGÓGICO, 2007). 

 

 
 

 
No tocante aos questionamentos dos professores quanto à alfabetização ou 

não, percebe-se que a Resolução não faz alusão às normas estabelecidas pela Lei 

n. 11.274/2006, em consonância com a Deliberação CEE n. 8.144/2006, que 

estabelecem que os dois primeiros anos do ensino fundamental não teriam o 

objetivo de promoção.  

 

Durante o seminário assentiu-se que, em termos de alfabetização, as 
crianças do 1º ano, teriam contato com esse processo, mas não de modo 
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formal, uma vez que as mesmas, por conviverem com a linguagem oral em 
diferentes situações de seu cotidiano, não estão de todo, alheias a esse 
conhecimento, o qual, inserido, através de  processos diferenciados, pode 
auxiliá-las, com maior competência, no processo ensino-aprendizagem. 
Desse modo, embasado no que foi exposto acima, será formal, mas 
diferenciada do segundo ano do ensino fundamental, onde a 
obrigatoriedade da alfabetização se faz presente no cotidiano escolar 
(RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, 2007). 
 
 

 Corroborando esse posicionamento, Goulart — cujo texto encontra-se 

nas orientações do MEC – Ensino Fundamental de Nove Anos. Orientações para a 

Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade (2006) — salienta que, do ponto de vista 

escolar, a alfabetização deve se iniciar aos seis anos de idade, haja vista que a 

criança já possui meios de compreender e sistematizar os conhecimentos 

adquiridos.  

Diante das manifestações, que, segundo o relatório, pautaram o seminário, 

infere-se que os docentes e especialistas presentes, encaram a mudança curricular, 

imposta pela ampliação do ensino fundamental, como uma possibilidade de rever 

suas práticas curriculares, seus planejamentos, as propostas pedagógicas, os 

processos avaliativos, os objetivos dos diferentes elementos que compõem a escola; 

impulsionando uma efetiva renovação pedagógica. 

Esse posicionamento corrobora as diretrizes dos documentos legais sobre o 

Ensino Fundamental de nove anos, já que estes têm seu principal foco no currículo, 

visto como a essência do processo educacional, por onde perpassam as idéias 

transformadoras, ou não, deste processo. 

 

De acordo com Sacristán, (2001, p. 80),  

 

O currículo é regulado, geralmente, de forma a permitir a flexibilidade e sua 
interpretação no momento de elaborar textos e materiais para os estudantes 
ou quando os professores elaboram seus planos de aula e os desenvolvem. 
Essa flexibilidade, todavia, fica praticamente anulada no último passo de 
seu desenvolvimento: quando as aprendizagens seqüenciadas são 
idênticas para os estudantes, que são submetidos a tarefas idênticas e a 
algumas mesmas exigências de ritmo e de tempo para a realização do 
trabalho. 

 

 

Percebe-se, pelas preocupações manifestadas durante esse seminário, que 

os docentes não pensam o currículo apenas como uma listagem de conteúdos 

didáticos, mas o compreendem como expressão da prática pedagógica desenvolvida 
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na escola, buscando uma aproximação entre a realidade vivida fora da escola e as 

aprendizagens desenvolvidas dentro do contexto escolar. 

 

� Apesar da maturidade da criança, não se deve perder o foco de 
alfabetizá-la de modo lúdico e contextualizado. 
� É importante levar em consideração a pluralidade cultural de sua 
turma. 
� A participação, o diálogo entre as áreas de conhecimento e os 
profissionais que atuam no 1º ano são fundamentais. 
� O lúdico faz parte do contexto escolar, desde que com objetivos 
definidos. 
� A discussão quanto ao currículo do 1º ano deve ocorrer nas Unidades 
Escolares. 
� Efetivar a concepção pedagógica da Rede Municipal de Ensino que 
se fundamenta no sociointeracionismo. 
� Além da alfabetização outras habilidades precisam ser desenvolvidas 
nas crianças 
� O corpo articula as aprendizagens das crianças, um diálogo entre 
suas vivências e a dos outros (RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO PEDAGÓGICO, 2007). 
 
 

A preocupação dos professores em não perder o foco no lúdico na  

alfabetização, encontra respaldo nas considerações de Brunetti (2008), o qual indica 

pesquisas recentes, que apontam uma indefinição quanto à necessidade de 

contemplar ou não a alfabetização nas classes de seis anos. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, essa indefinição conduz as professoras a um conflito de diferenciação 

entre o trabalho das turmas de primeiro ano e o das turmas de primeira série e à 

ausência de diretrizes pedagógicas consistentes para os professores, os quais  

enfatizam a sistematização do processo de escrita no primeiro ano escolar em 

detrimento de uma abordagem lúdica. 

O relatório do Departamento Técnico-Pedagógico mostra algumas 

considerações tiradas desse encontro, e que, pela sua relevância, merecem 

destaque: 

 
  É assim, imprescindível debater com a sociedade outro conceito de 

currículo e escola, com novos parâmetros de qualidade. Uma escola que 
seja um espaço e um tempo de aprendizados de socialização, de vivências 
culturais, de investimento na autonomia, de desafios, de prazer e de alegria, 
enfim, do desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. 
Uma educação voltada para: 

- O ser humano em suas múltiplas dimensões. 
- Todos aprendem em tempos e em ritmos diferentes. 
- O desenvolvimento humano é um processo contínuo. 
- O conhecimento deve ser construído e reconstruído, processualmente e 

continuamente. 
- O conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade. 
� A diversidade metodológica e a avaliação diagnóstica, processual e 
formativa devem estar comprometidas com uma aprendizagem inclusiva, 
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em que o aluno, dentro da escola, aprenda de fato (RELATÓRIO DO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, 2007). 
  

 

O pensamento de Kramer (2003) vem ao encontro dessas considerações 

relatadas pelo grupo, pois a autora defende que ao entrar na escola de ensino 

fundamental a criança, deve ter autonomia nas suas “múltiplas linguagens”, suas 

variadas formas de se expressar e de aprender. Ao refletir sobre a articulação entre 

os níveis de ensino, a autora afirma: “[...] o que eu não quero para educação infantil, 

eu não quero também para o ensino fundamental. Não quero crianças tornadas 

apenas alunos” (Kramer, 2003, p.63). O diálogo entre as escolas, no caso da Rede 

Municipal, escolas e núcleos, também é enfocado por Kramer (2003), que alerta 

para a incoerência das dicotomias existentes, indicando a necessidade de um 

diálogo pedagógico intenso dentro da escola e entre as escolas. 

Segundo a autora, o cuidado, a atenção, e o acolhimento precisam estar 

presentes na educação infantil, bem como a alegria e a brincadeira, pois essas 

práticas levam ao aprendizado.   O saber não pode ser confundido com a falta de 

liberdade. Afinal, o desafio é o fato de tornar possível uma escolaridade com 

liberdade. Para Kramer (2003, p. 64), “[...] no que se refere à escola, é preciso que 

essa instituição imposta e obrigatória atue com liberdade para assegurar a 

apropriação e a construção do conhecimento por todos”. Na educação infantil, “[...] é 

preciso garantir o acesso, de todos os que assim o desejarem, a vagas em creches 

e pré-escolas, assegurando o direito de brincar, criar, aprender”.  

Encerradas as colocações, segundo o relatório, de modo unânime, os 

participantes concordaram em alfabetizar a criança do 1º ano, não de modo formal, 

mas através de processos diferenciados que o insiram com maior competência no 

processo ensino-aprendizagem. 

Quanto a esse consenso a que chegou o grupo, de alfabetizar, mesmo que 

não formalmente, é importante lembrar que o Decreto n. 6.094, publicado em 24 de 

abril de 2007 (BRASIL, 2007) — que trata da implementação do “Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”, pela União, em regime de colaboração com 

municípios, Distrito Federal e estados, e em parceria com as famílias envolvidas do 

processo educacional — determina que as crianças deverão estar alfabetizadas até 

a idade de oito anos, observadas as formas de avaliação específicas para o 

atendimento ao expresso como diretriz nesse decreto. 



46 
 

O texto do MEC Ensino Fundamental de Nove anos Orientações para a 

Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade, Mais Um Ano é Fundamental (BRASIL, 

2006) destaca que o processo dos primeiros anos de alfabetização representa um 

grande passo para o entendimento do mundo letrado; daí a importância de se utilizar 

os recursos que envolvem a leitura e escrita para se iniciar a alfabetização 

propriamente dita. E explica: [...] alfabetização, corresponderia ao processo pelo 

qual se adquire uma tecnologia – a escrita alfabética e as habilidades de utilizá-la 

para ler e para escrever (BRASIL, 2006, p. 70). 

Na seqüência orientou-se o grupo para a organização de equipes temáticas, 

dentro dos sete eixos, sobre os quais se embasa a construção do currículo do 1° 

ano.  

 

4.2  O PROCESSO DE DISCUSSÃO DA REORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 O relatório do Departamento Pedagógico sobre o Seminário para a  

construção do Currículo do 1° ano, datado do dia 20 de novembro de 2007, mostra 

que o grupo tinha como embasamento principal, o documento do MEC “Ensino 

Fundamental de Nove Anos – orientações para a inclusão da criança de seis anos 

de idade”:  

 

No ano de 2007, iniciou-se o seminário para a construção do currículo do 1º 
ano do Ensino Fundamental de Nove Anos, cuja construção teve a 
participação dos professores regentes dos primeiros anos, dos professores 
de Educação Física e dos professores de Arte. O currículo pautou-se nas 
orientações do livro “Ensino Fundamental de Nove Anos – orientações para 
a inclusão da criança de seis anos de idade”, o qual inclui práticas 
diferenciadas, bem como temáticas diversas, que moldaram a construção 
do currículo, tais sejam: identidade e autonomia; movimento; linguagem oral 
e escrita; natureza e sociedade; e matemática (RELATÓRIO DO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, 2007). 
 
 

 O mesmo documento destaca, na  construção do currículo do 1° ano, a  

ludicidade, como subsidio para o aprendizado.  Assim:  

 
  

A ludicidade, sem dúvida, contribui para melhor promover o 
desenvolvimento dos conhecimentos cognitivos, procedimentais e 
atitudinais que se objetiva serem construídos pelas crianças, nesta faixa 
etária.  
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Assim, o que conjuntamente buscou-se construir, foi um trabalho 
pedagógico estruturado que articulasse os momentos lúdicos, de histórias  e 
de trabalho, com outras linguagens, que efetivamente promovessem 
diferentes aprendizagens (DEPARTAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO, 
Nov. 2007). 

 
  
 
 Apesar da alusão, que o relatório faz, destacando o documento “Ensino 

Fundamental de Nove Anos – orientações para a inclusão da criança de seis anos 

de idade” (BRASIL, 2006), como norteador do processo de construção do currículo 

do 1° ano na Rede Municipal, o próprio documento ressalta, que o seu conteúdo, 

traz apenas orientações direcionadas aos educadores, como forma de iniciarem uma 

discussão sobre o novo contexto do ensino de nove anos.  

Porém, é no documento elaborado pelo MEC, Referencial Curricular para a 

Educação Infantil, (BRASIL, 1998), que são apontados, no que tange à proposta 

curricular da Educação Infantil, os eixos de trabalho (ANEXO VI), que o grupo, 

encarregado da elaboração do currículo do 1° ano, se embasou, quais sejam:   

• Identidade e autonomia - O trabalho com este eixo deve ter como enfoque os 

processos de socialização, de autoconhecimento, de, desenvolvimento da 

capacidade de se autoconduzir e adotar decisões e posturas próprias.  

• Movimento: O trabalho com este eixo consiste em desenvolver aspectos 

específicos da motricidade das crianças, porém tendo clareza que o 

movimento constitui-se em uma linguagem que insere o ser humano em uma 

cultura corporal, ou seja, as funções e manifestações do ato motor assumem 

significados em diferentes contextos.  

• Música: O trabalho com este eixo deve considerar que a música é uma das 

formas mais importantes da expressão humana. A linguagem musical está 

presente em todas as culturas em situações diversas.  

• Artes Visuais: A abordagem deste eixo deve favorecer a articulação entre 

três dimensões: o fazer artístico, a apreciação e a reflexão. O fazer artístico 

centrado no desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, da 

sensibilidade e das capacidades estéticas das crianças.  

• Linguagem oral e escrita: A abordagem deste eixo deve favorecer a 

articulação entre três dimensões: o fazer artístico, a apreciação e a reflexão. O 
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fazer artístico centrado no desenvolvimento da imaginação criadora, da 

expressão, da sensibilidade e das capacidades estéticas das crianças.  

• Natureza e sociedade: A abordagem deste eixo deve favorecer a articulação 

entre três dimensões: o fazer artístico, a apreciação e a reflexão. O fazer 

artístico centrado no desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, 

da sensibilidade e das capacidades estéticas das crianças.  

• Matemática: A abordagem deste eixo deve favorecer que as crianças 

vivenciem situações capazes de dar-lhes condições para desenvolverem cada 

vez mais sua autonomia ao lidar com questões práticas ou problemas que se 

apresentem em seu cotidiano. 

De acordo com o relatório, os encontros seguintes, serão destinados à 

fundamentação conceitual dos eixos temáticos, bem como a elencar conteúdos, 

objetivos de aprendizagem procedimentos e critérios de avaliação.  

 

4.3 A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DO 1° ANO 

 

Em maio de 2007, os membros do Departamento Técnico-Pedagógico da 

Secretaria de Educação, os professores regentes, professores de Educação Física e 

de Arte do 1º ano, voltaram a se reunir, com a pauta, pré-estabelecida na reunião 

anterior, visando a construção das temáticas de cada eixo, organização das equipes 

e entrega da ficha para elaboração e fundamentação conceitual dos eixos temáticos, 

bem como elencar conteúdos, objetivos de aprendizagem, procedimentos e critérios 

de avaliação.  

 

 

4.3.1 A delimitação dos eixos temáticos  

 

 

Assim, segundo o relatório, nesse encontro, foram delimitados para cada eixo 

temático: os conteúdos, objetivos de aprendizagem procedimentos e critérios de 

avaliação.  

O eixo Linguagem Oral e Escrita ficou assim organizado:  
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EIXO TEMÁTICO OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

LINGUAGEM ORAL 

E ESCRITA 
� Assegurar o 
conhecimento sobre o 
funcionamento do 
sistema de escrita, 
compreendendo e se 
apropriando dos usos 
e convenções da 
linguagem oral e 
escrita,realizando 
atividades variadas, 
que possibilitem 
práticas discursivas 
de diferentes gêneros 
textuais, orais e 
escritos, de usos, 
finalidades e 
intenções diversos. 
 

 

 

 

� Interação 
através da linguagem. 
� Ampliação do 
vocabulário. 
� Variedades 
lingüísticas. 
� Narração, 
reprodução, recreação 
de histórias e fatos. 
� Relação e 
diferenciação entre fala, 
desenho e escrita. 
� Representação 
gráfica de pessoas, 
objetos, cenas e 
situações. 
� Símbolos 
utilizados no cotidiano. 
� História e 
função social da escrita. 
� Escrita 
espontânea de palavras 
e textos. 
� Alfabeto. 
� Consciência 
fonológica. 

Valorização da leitura 

como fonte de prazer e 

entretenimento. 

� Recontar 
histórias, fatos, 
expressar desejos, 
sentimentos. 
� Locutores e 
ouvintes de diversos 
gêneros textuais orais 
e escritos. 
� Elaboração 
de pergunta e 
resposta de acordo 
com os diversos 
contextos em que 
participa. 
� Relato de 
experiências vividas e 
narração de fatos em 
seqüência temporal e 
casual. trava-línguas, 
parlendas, adivinhas, 
quadrinhas, poemas e 
canções. 
� Escrita de 
seu próprio nome. 
� Atividades 
lúdicas que envolvam 
a formação de 
palavras. 
� Atividades 
de análise fonológica 
(relação letra/fonema). 

 

� Através dos 
conhecimentos de 
escrita e oralidade e 
se está realizando 
atividades diversas se 
compreende textos 
lidos pela professora 
extraindo as 
informações principais 
(quem, o quê, 
quando, onde e 
porquê). 
� Elabora, 
interferências e 
aprende o sentido 
global do texto. 
 

 

 
Quadro 02 Fonte: Secretaria Municipal de Educação (2007) 
Eixo Temático - Linguagem Oral e Escrita 
 

 

 
 De acordo com o Referencial Curricular de Educação Infantil a aprendizagem 

da linguagem oral e escrita, amplia as possibilidades de a criança se inserir nas 

diferentes práticas sociais, por meio da interação com outras pessoas e, permite a 

construção de conhecimentos e desenvolvimento de pensamentos. Segundo o 

Referencial Curricular (1998, p.117) “a aprendizagem da língua não é somente as 

palavras, mas também os seus significados culturais e com eles, os modos pelos 

quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam, e representam a 

realidade” 

 O que o documento da educação infantil propõe e que, parece que as 

sugestões para a formulação do currículo do 1° ano da Rede Municipal 

corroboraram, é a experienciação das vivências infantis, através da interação, da 
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contextualização e do reconhecimento de sua cultura e dos seus desejos e 

emoções.   

Corrobora também esse posicionamento, sobre a extensão do ensino 

fundamental para a população de seis anos de idade, determinada pela Lei n. 

11.274/2006 (BRASIL, 2006), Kramer (2006, p. 811): “As crianças têm o direito de 

estar numa escola estruturada de acordo com uma das muitas possibilidades de 

organização curricular que favoreçam a sua inserção crítica na cultura”. 

 Os objetivos da aprendizagem do eixo Matemática, 
 

 
Relacionar as idéias matemáticas à realidade, de forma a deixar clara e 
explícita sua participação, presença e utilização nos vários campos de 
atuação humana, valorizando, assim, o uso social e cultural da Matemática. 
Relacionar as idéias matemáticas com as demais disciplinas ou temas de 
outras disciplinas. 
Reconhecer a relação entre diferentes tópicos da matemática relacionando 
várias representações de conceitos e procedimentos umas com as outras. 
Explorar problemas e descrever resultados usando modelos ou 
representações gráficas, numéricas e verbais. 
Realizar ações práticas de cálculos em situações contextualizadas. 
Realizar cálculos simples em jogos e na resolução de situações-problema. 
Compreender os significados das operações fundamentais, bem como as 
relações existentes entre elas. 
Utilizar conhecimentos sobre medidas de tempo em situações do cotidiano. 
Realizar experiências com dinheiro em jogos de faz-de-conta. 
Construir e interpretar tabelas estatísticas e gráficas relacionados a 
situações do dia-a-dia. 
 

 
assim como os conteúdos, do mesmo eixo, selecionados pelos professores, 

remetem a uma dimensão curricular para a Educação Infantil, que  tem substancial 

relevância, uma vez que, aglutina como conteúdos, todos os elementos provenientes 

dos diversos âmbitos da realidade e, não apenas do saber elaborado e 

sistematizado já acumulado.  

 
EIXO 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Relacionar as idéias 
matemáticas à realidade, de 
forma a deixar clara e explícita 
sua participação, presença e 
utilização nos vários campos de 
atuação humana, valorizando 
assim, o uso social e cultural da 
Matemática. 
� Relacionar as idéias 
matemáticas com as demais 
disciplinas ou temas de outras 
disciplinas. 
� Reconhecer a relação 
entre diferentes tópicos da 
matemática relacionando várias 
representações de conceitos e 
procedimentos umas com as 
outras;  

Classificação 
� Agrupamento. 
� Relação de pertinência. 

Sistema de numeração decimal 
� Representação gráfica. 
� Relação número/quantidade. 
� Antecessor e sucessor. 
� Igual/diferente. 
� Comparação e ordenação. 
� Classificação. 
� Contagem oral. 
� Correspondência biunívoca. 

Operações com números naturais  

� Propriedades aditivas (adição e 
subtração): enfatizando a idéia de juntar 
e tirar quantidades. 
� Sinais convencionais: + - = 

� Atividades diferenciadas que 
envolvam jogos, brincadeiras, 
oralidade, objetos, observação do 
espaço local, revistas, jornais, 
filmes, músicas, material concreto, 
material dourado, escala cuisinaire 
e sólidos geométricos, realizando 
experiências que vivenciem os 
conceitos matemáticos. 

� Reconhece 
e identifica os 
números na 
contagem oral, 
nas brincadeiras 
e associa a 
escrita dos 
números. 
� Construiu o 
significado de 
número natural. 
� Reconhece 
os números no 
contexto geral. 
� Compreend
e as 
características 
do sistema de 
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Matemática 

� Explorar problemas e 
descrever resultados 
usando modelos ou 
representações 
gráficas, numéricas e 
verbais. 

 
Classificação 

Construir conceitos matemáticos 
relacionados à classificação. 
Sistema de numeração decimal 
� Perceber a função 
social dos números e utilizá-los 
em diferentes contextos; 
� Construir o significado 
do número natural, partindo de 
seus diferentes usos no contexto 
social; Reconhecer os números 
no contexto diário; 

� Utilizar diferentes 
estratégias para 
quantificar elementos 
de uma coleção; 
Associar a contagem 
à representação 
numérica; 
Compreender as 
características do 
sistema de 
numeração decimal 
para leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números naturais. 
 

Operações com números 
naturais 
 
� Realizar ações 

práticas de cálculos em situações 
contextualizadas; Realizar 
cálculos simples em jogos e na 
resolução de situações-problema;  
Compreender os significados das 
operações fundamentais, bem 
como as relações existentes entre 
elas.;  Resolver problemas e 
construir, a partir deles, os 
significados das operações. 
 

Espaço 
� Descrever e 
representar pequenos espaços, 
trajetos e mapas. 
 

Formas geométricas espaciais 
� Identificar 
características quanto à cor, 
forma, espessura, textura e 
tamanho de diferentes objetos. 
� geométricas. 
� Perceber 
semelhanças e diferenças entre 
os objetos e as formas 
geométricas espaciais. 

Grandezas e medidas 
� Utilizar conhecimentos 
sobre medidas de tempo em 
situações do cotidiano. 
Sistema monetário brasileiro 
� Realizar experiências 
com dinheiro em jogos de faz-de-
conta. 
Tabelas, estatísticas e gráficos 
� Construir e interpretar 
tabelas estatísticas e gráficos, 
relacionados a situações do dia-
a-dia. 
 

 

� Situações-problemas que 
envolvam diferentes contextos de 
raciocínio matemático. 

Espaço 
� Noções de direção e sentido 
(para frente, para trás, esquerda, 
direita). 
� Noções de posição (dentro, 
fora, em cima, em baixo, primeiro, 
último). 
� Localização no espaço. 

Formas geométricas espaciais 
� Formas, tipos e contornos. 
� Formas geométricas. 
� Semelhanças e diferenças 
entre sólidos geométricos. 

Grandezas e medidas 
� Medidas de tempo (horas e 
minutos, dia, semana, mês e ano). 
� Tamanho, distância, altura, 
espessura, largura, massa e 
capacidade. 

Sistema monetário brasileiro 
� Papel moeda e moedas. 

Tabelas, estatísticas e gráficos 
 

 

numeração 
decimal. 
� Realiza 
cálculos simples. 
� Resolve 
situações-
problemas. 
� Consegue 
situar-se no 
espaço utilizando 
pontos de 
referência. 
� Reconhece 
as formas 
geométricas, 
percebendo 
semelhanças e 
diferenças. 
� Utiliza as 
medidas de 
tempo em 
situações 
cotidianas. 

 
� Realiza 
experiências 
com dinheiro em 
jogos de faz-de-
conta. 

Constrói e 
interpreta gráficos 
e tabelas. 

Quadro 3 Fonte: Secretaria Municipal de Educação  
Eixo Tematico – Matemática 
 



52 
 

 Nesse sentido, Kramer (1999b) reitera que a infância é uma fase fundamental 

da criança, que apresenta valores e expressões intrínsecas ao seu processo de 

desenvolvimento e aprendizado, e com os quais o currículo deve estar sintonizado 

para contribuir integralmente na sua formação.  Assim, o eixo Natureza e Sociedade 

ficou assim organizado: 

 
EIXO 

TEMÁTICO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS 

DE 
AVALIAÇÃO 

NATUREZA 
E 

SOCIEDADE 

Ciências naturais e humanas 
� Possibilitar a ampliação de 
conhecimentos a respeito do mundo social e 
natural, formulando perguntas, imaginando 
soluções para compreendê-lo, manifestando 
opiniões próprias sobre acontecimentos, buscando 
informações e confrontando idéias. 
� Explorar diferentes objetos, suas 
propriedades e as relações simples de causa e 
efeito. 
� Conhecer o próprio corpo por meio do 
uso e da exploração de suas habilidades físicas, 
motoras e perceptivas; 
� Estabelecer algumas relações entre o 
meio ambiente e as formas de vida que ali se 
estabelecem, valorizando sua importância para a 
preservação das espécies e para a qualidade da 
vida humana. 
� Incorporar ao seu cotidiano algumas 
atitudes e comportamentos relativos ao asseio 
corporal, que contribuem para o desenvolvimento e 
manutenção da saúde. 
� Relacionar a limpeza do ambiente 
(higiene ambiental) à saúde. 
� Ter atitudes de cuidado com o ambiente, 
indicando destinos adequados ao lixo. 
� Perceber que os seres vivos apresentam 
características de acordo com o ambiente em que 
vivem. 
� Conhecer algumas características das 
plantas, por meio do seu cuidado e cultivo. 
� Compreender as relações existentes 
entre fenômenos naturais e vida humana. 
� Participar de atividades diferenciadas 
que digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outros grupos. 
� Conhecer a diversidade de costumes, 
hábitos, expressões culturais e formas de trabalho 
dos diferentes grupos sociais. 
� Conhecer modos de ser, viver e 
trabalhar de alguns grupos sociais do presente e do 
passado. 
� Conhecer alguns dos objetos disponíveis 
ao seu grupo e a outros grupos sociais, observando 
os diferentes processos de confecção, em 
diferentes épocas. 
� Comparar acontecimentos a partir de 
critérios de anterioridade ou de posteridade e 
simultaneidade. 
� Conhecer semelhanças e diferenças nas 
vivências (jogos e brincadeiras) das crianças em 
um mesmo tempo histórico. 
� Comparar as diversas formas antigas de 
lazer com as atuais. 
� Conhecer a sua história de vida e de sua 
escola. 
� Identificar elementos que compõem a 
paisagem local (escola/casa). 
� Perceber as mudanças ocorridas na 
paisagem local. 
� Reconhecer os diferentes espaços nos 
quais está inserido. 
� Valorizar, preservar e respeitar espaços 
coletivos. 
 
 

Ciências naturais 
Meio biótico 

� Homem: 
corpo humano, 
necessidades 
vitais, órgãos dos 
sentidos, higiene. 
� Animais 
e plantas: fauna e 
flora local. 
� Meio 
ambiente: destino 
do lixo, 
preservação 
ambiental (urbana 
e social) e 
desenvolvimento 
sustentável. 

Meio abiótico: 
Água, Ar, Solo e 
Fenômenos da 
natureza. 

 
Ciências humanas 
� Tempo: 
anterioridade, 
simultaneidade e 
posteridade. 
� Relaçõe
s sociais: formas de 
trabalho, jogos, 
brincadeiras, 
histórias pessoais e 
da escola. 
� Espaço: 
paisagem local 
(mudanças, 
valorização, 
preservação e 
respeito). 
� Cultura: 
costumes, hábitos, 
artesanato, 
produção de 
objetos e utensílios, 
lazer. 
�  

Ciências naturais 
� As atividades 
têm como finalidade 
desafiar as crianças e levá-
las a prever resultados, a 
simular situações, a 
elaborar hipóteses, a refletir 
sobre as situações do 
cotidiano, a se posicionar 
como parte da natureza e 
membro de uma espécie, 
estabelecendo as mais 
diversas relações e 
percebendo o significado 
dos saberes dessa área 
com suas ações do 
cotidiano. 

 
 

Ciências humanas 
� Propor atividades 
em que as crianças possam 
ampliar a compreensão de 
sua própria história, da sua 
forma de viver e de se 
relacionar. Também objetiva 
ajudar a criança a pensar e 
a desenvolver atitudes de 
observação, de estudo e de 
comparação de paisagens, 
do lugar onde habita, das 
relações entre o homem, o 
espaço e a natureza. 
Nesse sentido, as atividades 
devem possibilitar às 
crianças investigar e intervir 
sobre a realidade, 
reconhecendo-se como 
parte integrante da natureza 
e da cultura. 
Levantamento de dados. 
Pesquisa de campo. 
Vídeos. 
Código de ética coletivo. 
Assembléia escolar (roda 
de conversa). 
 
 

� Realiza 
atividades 
individuais e 
coletivas em 
sala de aula. 
� Compara 
acontecimento
s no tempo. 
� Reconhec
e 
semelhanças 
e diferenças 
em diferentes 
etnias. 

 
� Realiza 
experimentos 
simples e faz 
observações. 
� Constrói 
hipóteses. 
� Faz 
observações. 

Quadro 4 Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
Eixo Temático - Natureza e Sociedade 
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Os objetivos do eixo Natureza e sociedade corroboram a visão de Kramer 

(1999b) que defende uma integração de diferentes áreas do conhecimento onde se 

leva em conta três aspectos: 

 

1º - a realidade social e cultural das crianças (os conhecimentos que 
adquiriram, a linguagem, os valores, o saber, enfim, do meio em que vivem); 
2º - o desenvolvimento e as características próprias do momento em que 
estão vivendo (cognitivo-lingüísticas, sócio-afetivas e psicomotoras); 
3º - os conhecimentos socialmente disponíveis em relação ao mundo físico 
e social (a língua portuguesa, a matemática, as ciências naturais e as 
ciências sociais) (KRAMER, 1999b, p.49). 
 

 
De acordo com o relatório do Departamento Técnico – Pedagógico, os 

participantes do Seminário para a construção do Currículo do 1° ano, percebem 

esse eixo com uma grande diversidade de temas, por isso sugerem que se estruture 

o trabalho de forma a escolher os assuntos mais relevantes para as crianças e o seu 

grupo social. 

  

As crianças devem, desde pequenas, ser instigadas a observar fenômenos, 
relatar acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para 
experimentos, conhecer diferentes contextos históricos e sociais, tentar 
localizá-los no espaço e no tempo. Podem também trocar idéias e 
informações, debatê-las, confrontá-las, distingui-las e representá-las, 
aprendendo, aos poucos, como se produz um conhecimento novo ou por 
que as idéias mudam ou permanecem (RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO PEDAGÓGICO, 2007). 
 
 
 

Ainda segundo o Relatório, o professor precisa ter claro que esses domínios e 

conhecimentos não se consolidam nesta etapa educacional. São construídos, 

gradativamente, na medida em que as crianças desenvolvem atitudes de 

curiosidade, de crítica, de refutação e de reformulação de explicações para a 

pluralidade e diversidade de fenômenos e acontecimentos do mundo social e 

natural. 

Desse modo, o eixo temático Identidade e Autonomia, ficou assim organizado: 
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EIXO 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

IDENTIDADE E 
AUTONOMIA 

� Expressar e 
manifestar controle 
progressivo de suas 
necessidades, desejos e 
sentimentos em 
situações cotidianas, 
respeitando as mesmas 
manifestações das 
pessoas com as quais 
convive. 
� Valorizar e 
incorporar o diálogo 
como uma forma de lidar 
com conflitos. 
� Participar de 
pequenas tarefas do 
cotidiano, que envolvam 
ações de cooperação, 
solidariedade e ajuda na 
relação com os outros. 
� Respeitar às 
características pessoais 
relacionadas ao gênero, 
etnia etc. 
� Conhecer e 
utilizar algumas regras 
elementares de convívio 
social e respeito a elas. 
� Valorizar os 
cuidados com os 
materiais de uso 
individual e coletivo. 
 

 

� História de vida. 
� Linha do tempo. 
� Origem do nome. 
� Emoções e 
sentimentos. 
� Família. 
� Casa. 
� Rua. 
� Escola. 
� Amigos. 
� Brinquedos e 
brincadeiras. 
� Rotina.  
� Bichos de 
estimação. 
� Auto-estima. 
� Solidariedade. 
� Respeito. 
� Cooperação. 
� Autoconfiança. 

� Crachá. 
� Certidão de 
nascimento. 
� Jogos. 
� Filmes. 
� Músicas. 
� Dobraduras. 
� Recorte e 
colagem. 
� Histórias. 
� Massa de 
modelar. 
� Mosaicos. 
� Caça palavras. 
� Cruzadinhas 
� Parlendas e 
adivinhas 
� Texto coletivo. 
� Interpretação 
oral. 
� Maquetes. 
Expressão corporal. 

� Brincadeira. 
� Dramatizações. 

 

� Posiciona-se 
diante de diferentes 
situações conflituosas ou 
não. 
� Toma 
decisões por si, levando em 
conta valores, expectativas 
pessoais, bem como as dos 
outros. 
� Demonstra 
segurança e vínculos 
afetivos com as pessoas de 
convívio. 
� Demonstra 
cuidado com os materiais 
individual e coletivo. 
� Respeita as 
normas combinadas pelo 
grupo. 
� Possui uma 
imagem positiva de si. 
� Enfrenta 
dificuldades demonstrando 
persistência. 
� Participa de 
trabalhos em grupo, 
cooperando com seus 
colegas nas atividades 
propostas. 
� Valoriza 
ações de cooperação e 
solidariedade. 
� Observa e 
demonstra curiosidade com 
relação aos acontecimentos. 
� Percebe as 
várias  formas de diferenças 
individuais quanto a etnia, 
opinião, religião, 
necessidades educacionais 
especiais, estabelecendo 
uma relação de respeito e de 
urbanidade. 

Quadro 5 Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
Eixo Temático – Identidade e Autonomia 

 

Seguindo o eixo temático, as crianças vão gradativamente percebendo 

relações, desenvolvendo capacidades ligadas à identificação de atributos dos 

objetos e seres, à percepção de processos de transformação, como nas 

experiências com plantas, animais ou materiais. Valendo-se das diferentes 

linguagens (oral, desenho, canto etc.), nomeiam e representam o mundo, 

comunicando ao outro seus sentimentos, desejos e conhecimentos sobre o meio 

que observam e vivem. 

No que se refere ao pensamento, uma das características principais nesta 

fase é a tendência que a criança apresenta para eleger alguns aspectos de cada 

situação, construindo uma lógica própria de interpretação. As hipóteses que as 
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crianças se colocam e a forma como resolvem os problemas, demonstram uma 

organização peculiar em que as associações e as relações são estabelecidas de 

forma pouco objetiva, regidas por critérios subjetivos e afetivamente determinados. 

O eixo Música ficou assim organizado:  

 
EIXO 

TEMÁTICO 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
MÚSICA � Explorar e identificar 

elementos da música para se 
expressar, interagir com os 
outros e ampliar seu 
conhecimento de mundo. 
� Perceber e expressar 
sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio de 
interpretações musicais. 
� Representar e 
experimentar ritmos diversos. 
� Desenvolver a 
criatividade em relação à 
música, utilizando os conceitos 
dados. 
� Familiarizar o aluno 
com instrumentos musicais e 
similares. 

� Ritmos 
naturais e artificiais. 
� Demonstração 
e funcionamento de 
alguns instrumentos 
musicais. 
� Repertório de 
canções para 
desenvolver a memória 
musical. 
 

� Analisar os 
sons da natureza, dos 
ambientes, etc. 
� Perceber o 
ritmo em situações 
diversas, representá-lo e 
reproduzi-lo. 
� Exercitar a 
prática musical, através 
de apresentações. 
� Escutar obras 
musicais de diversos 
gêneros, estilos, épocas 
e culturas. 
 

� Identificar e 
reconhecer as 
variedades e ritmos 
sonoros. 
� Ser capaz 
de criar e executar 
uma música e/ou 
paródia. 
� Diferenciar 
sons da natureza, do 
ambiente urbano e 
sons musicais. 
� Utilizar 
instrumento musical 
para participar de 
interpretação de 
músicas dentro do 
seu ritmo e 
andamento. 

 

Quadro 6 Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
Eixo Temático – Música 
 
 
 O intuito ao apresentar esses quadros, com os eixos temáticos e a construção 

do currículo do 1° ano da Rede Municipal, foi possibilitar reflexões a respeito das 

implicações do ensino de nove anos para as práticas dos professores, uma vez que, 

os seminários que deram origem ao novo currículo, proporcionaram a oportunidade 

de se colocar em pauta, dificuldades, dúvidas e certezas em relação à presença da 

criança de seis anos no ensino fundamental.  
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5 A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO E DO TEMPO DA CRIANÇA NO CURRÍCULO 
DE NOVE ANOS DE DURAÇÃO  
  

 
 

De acordo com a Resolução 01/2007 do CONSEME, em seu art. 1°, inciso V, 

a ampliação do ensino fundamental visa também proporcionar “maiores 

oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e garantia 

de que ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos 

estudos alcançando maior nível de escolaridade”.  

A ampliação do ensino fundamental para nove anos, no tocante a sua 

extensão para a população de seis anos de idade, não requer somente a 

readequação do currículo, mas também diz respeito a aspectos relacionados ao 

tempo da criança na escola e o seu espaço estrutural para recebê-la.  

Como enfatiza Kramer (2006, p. 810), “[...] as crianças devem ser atendidas 

nas suas necessidades (a de aprender e a de brincar)”. Também, faz-se necessário 

adequar o trabalho nas instituições de ensino, visando a inserir a criança em um 

mundo cultural adequado às perspectivas da sociedade atual, ou seja, inseri-la em 

um contexto de leitura e valorização da cultura. 

Na Rede Municipal de Balneário Camboriú, o cotidiano mostra que a rotina 

diária da escola não foi alterada para receber a criança de seis anos no ensino 

fundamental, também não houve nenhuma mudança na parte estrutural. Isso se 

deve ao fato de que as unidades escolares, anteriormente à implantação do ensino 

fundamental de nove anos, já atendiam o pré-escolar, sendo assim, o material 

pedagógico e as carteiras e cadeiras já estavam adequados a esta faixa etária.  

As orientações do MEC são no sentido de que a escola reorganize o tempo 

da criança, buscando garantir a construção do conhecimento a partir do convívio 

com outras crianças, ainda que o convívio com o mundo letrado seja pertinente para 

o aprendizado. Respeitar a criança em suas especificidades e na sua vontade de 

aprender requer um trabalho diferenciado, visando garantir um ensino de qualidade 

social e atento à realidade da ampliação do ensino fundamental (BRASIL, 2004).  

A parte operacional da implantação do ensino fundamental aparece na 

Resolução 01/2007, no Art. 31, cujo quadro demonstra que o Município implantou a 

mudança em todos os anos do ensino fundamental concomitantemente, e não de 

maneira parcial como o fez a Rede Estadual, que atua no próprio município. 
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Art. 31. A alteração do Ensino Fundamental de oito para nove anos será 
estruturada conforme a equivalência a seguir: 

                                      Sistema atual de 8 anos                         Novo sistema  de 9 anos                                   

Pré-escolar 6 anos 1° ano 

1ª  série 7 anos 2° ano 

2ª  série 8 anos 3° ano  

3ª  série 9 anos 4° ano 

4ª  série 10 anos 5° ano 

 

5ª  série 11 anos 6° ano 

6ª  série 12 anos 7° ano 

7ª  série 13 anos 8° ano 

8ª  série 14 anos 9° ano 

 

A definição do ponto de corte para o ingresso no ensino fundamental de nove 

anos, a responsabilidade do Município e as especificidades a serem consideradas 

no 1° ano de implantação, constam da Art. 32 da Resolução 01/2007:  

 

Art. 32. O Município deverá: 

I – matricular todos os educandos no Ensino Fundamental, a partir 
dos 06 (seis) anos de idade completados até 1° de março do ano letivo; 

II – no ano da implantação do Ensino Fundamental de nove anos, 
matricular no 2º ano os alunos que completarem 6 anos até 31/12/2006 e 
que freqüentaram a última fase do pré-escolar; 

III – matricular no 2° ano do Ensino Fundamental de nove anos os 
alunos que não freqüentaram o pré-escolar em 2006 e que completem  07 
(sete) anos até 30 de junho do ano da implantação; 

IV – garantir, no prazo de 04 (quatro) anos, o disposto no Art. 4º, 
desta Resolução; 

V – realizar programas de formação continuada para todos os 
profissionais da educação em exercício.  

 
 
 

Assim, à revelia da pesquisa, mas relatando a vivência como diretora de 

Unidade Escolar, posso afirmar que não houve mudança na rotina diária da escola 

para receber a criança de seis anos no ensino fundamental. 

 Portanto, as orientações do MEC, no sentido de que a escola reorganize o 

tempo da criança, buscando garantir a construção do conhecimento a partir do 
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convívio com outras crianças, ainda que o convívio com o mundo letrado seja 

pertinente para o aprendizado, não estão sendo seguidas, na prática diária.  

 Respeitar a criança em suas especificidades e na sua vontade de aprender 

requer um trabalho diferenciado, visando a garantir um ensino de qualidade social e 

atento à realidade da ampliação do ensino fundamental (BRASIL, 2004). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 
 Iniciei este estudo com o intuito de investigar como se deu a implantação do 

ensino fundamental de nove anos no município de Balneário Camboriú, mais 

especificamente na Rede Municipal de Ensino, no que tange à proposta curricular, 

que no meu entendimento deveria ser reformulada.  

O embasamento teórico me permitiu investigar a política em sua configuração 

local, com especial atenção às medidas tomadas pela Secretaria Municipal de 

Educação, no tocante à organização do currículo, espaço e o tempo, da criança na 

escola.  

A construção do objeto da pesquisa se deu por meio de procedimentos que 

me oportunizaram a compreensão da implementação da política brasileira de 

extensão do ensino fundamental (obrigatório) à população de seis anos de idade, 

estabelecida com as Leis n. 11.114/2005 e 11.274/2006, por meio de uma 

abordagem retrospectiva e de confronto entre determinações legais/orientações 

nacionais e práticas locais. 

O referencial teórico também me permitiu um contato mais aprofundado com 

as trajetória histórico-conceitual da infância, principalmente sob a visão de Ariés 

(1981), Kramer (2003), Postman (1999), dentre outros, cujos enfoques defendem a  

construção e projeção da subjetividade infantil, em cada espaço e tempo, com 

determinados diferenciais. Embasando-se neles, defende-se uma Educação Infantil 

como espelho das especificidades e das experiências concretas vivenciadas pelas 

crianças em sua coletividade de cada contexto. 

O estudo me permitiu concluir que as minhas inquietações quanto à 

reestruturação do currículo, eram, em parte, infundadas, visto que as iniciativas 

municipais que resultaram nas diretrizes que hoje norteiam o currículo do 1° ano do 

ensino fundamental apresentaram grandes desafios e inúmeras ações, por parte da 

Secretaria de Educação, visto que esta promoveu a mobilização e a sensibilização 

da comunidade escolar para que as determinações legais do Ministério da Educação 

fossem cumpridas.  
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Essa maratona de reuniões, seminários, discussões, angústias e 

preocupações, por parte dos atores da construção do currículo do 1° ano, 

corroboram as afirmações de Gesser, quando esta afirma: 

 

 

[...} os desafios do desenvolvimento e da prática do currículo escolar têm 
demonstrado ser, historicamente, um campo de lutas travadas em busca de 
um ideal para cada contexto. Este aspecto histórico também tem nos 
mostrado que este espaço de controvérsias e batalhas está se tornando 
cada vez mais complexo (GESSER, 2002, p.78).  
 

 

De fato, é nesse contexto complexo, que me embaso para mostrar, que 

minhas inquietações, ainda, de alguma forma, persistem. Assim, se observado o 

contexto legal, sabe-se, que ao estabelecer oito anos obrigatórios para o ensino 

fundamental com perspectivas de extensão para nove anos, a LDB/1996, procurou 

delinear o processo de universalização do atendimento a essa etapa da educação 

básica, como também ambicionou melhorar a qualidade do ensino ofertado.  

No entanto, em nível local, o que aconteceu na prática, foi a reformulação do 

currículo do 1° ano do ensino fundamental.  Essa postura relega a segundo plano as 

questões relacionadas às outras séries/anos do ensino fundamental, cujas 

preocupações com a qualidade também estão asseguradas nos documentos como o 

Plano Nacional de Educação (PNE), o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), nas diretrizes nacionais instituídas pelo Ministério da Educação e pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), dentre outros documentos norteadores do 

ensino brasileiro.  

É sabido, de acordo com o que também ressaltei no início da pesquisa, que a 

escola que aí está posta, tem seus pilares educacionais embasados numa estrutura 

totalmente voltada para o ensino até então vigente, e que essa clientela de seis anos 

carece de novas metodologias, condizentes com sua faixa etária, por isso, há que se 

pensar novos ambientes, espaços, tempos, materiais, conteúdos, e, principalmente 

um novo planejamento para o 1° ano, levando-se em conta o perfil desses alunos.  

Penso que ao se estruturar o currículo do 1° ano, por eixos temáticos, 

privilegia-se a abordagem teórica, em detrimento do lúdico e das reais necessidades 

das crianças envolvidas no processo, segundo as concepções de infância, 

abordadas pelos autores pesquisados.  Infere-se pelos relatórios, que não houve 

uma preocupação em se viabilizar uma prática que articule a brincadeira e a 



61 
 

educação da criança de seis anos, de forma indissociável, posto que, diante dos 

documentos produzidos pelos professores, técnicos e especialistas envolvidos no 

processo de construção do currículo do 1° ano e diante das informações obtidas, 

percebi que os desafios postos à educação com a presença da criança de seis anos 

de idade no ensino fundamental ainda não estão totalmente voltados para a 

realidade da criança em sua faixa etária, portadora de um conhecimento ainda em 

construção, de acordo com Kramer (2006), mas abertas às novas regras postas pela 

escola com relação aos conhecimentos cognitivos, sem perder de vista as 

necessidades lúdicas.  

O que me leva a esse entendimento é a percepção de que a construção do 

currículo do 1° ano, agora freqüentado pelas crianças de seis anos, deve  

disponibilizar à criança um quadro de interações e mediações nas diferentes áreas 

do conhecimento humano, vivenciadas durante a infância. Mas tem que ser também 

suficientemente equilibrado de maneira a não contemplar apenas os aspectos 

cognitivos, priorizados no ensino fundamental e nem aspectos da ludicidade, que 

são inerentes à educação infantil.   

 O currículo, ora em vigor, tem como proposta, promover a relação entre o 

conhecimento de mundo da criança e a criação de situações estimuladoras, de 

curiosidade, de imaginação, de ambientes que instiguem essas nuances do trabalho 

pedagógico coerente à criança autônoma, como sujeito que age e produz, menciona 

também a articulação dos saberes socioculturais, o conhecimento do mundo físico, o 

desenvolvimento das diferentes linguagens e o pensamento lógico matemático. 

Por isso, na pretensa conclusão dessa pesquisa, reitero que ainda que o 

currículo do 1° ano, elaborado pelos professores, especialistas e técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação, considere as diferentes linguagens e expressões 

na composição curricular, a leitura do brinquedo poderá ou não ser contemplada 

como uma leitura de entrelinhas, o que é preocupante no sentido que o brinquedo é 

a referência mais importante de uma criança com seis anos de idade.  

Por fim, houve um movimento, através da sensibilização do município e da 

reorganização curricular, com ênfase no primeiro ano. No entanto, constatou-se que 

houve um repasse dos conteúdos do pré escolar para o primeiro ano. 

As dúvidas e inquietudes persistem, mas são elas as molas propulsoras para 

outros estudos, novas pesquisas e novos caminhos.  
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APÊNDICE A 

     
Os questionamentos apresentados que pautaram as inferências para se 

chegar as categorias, foram: 

 

1 – Quando da implantação do ensino fundamental de nove anos, n Município de 

Balneário Camboriú, houve, por parte da Secretaria de Educação, uma preocupação 

com a sensibilização da comunidade escolar, no sentido de fazer chegar a 

informação? 

 

2- Quando da implantação do ensino fundamental de nove anos, em 2007, houve, 

por parte dos responsáveis pela implantação, preocupação com a estrutura física 

das unidades escolares, com a formação do professor, com os aspectos 

pedagógicos (reorganização do tempo e das formas de ensinar e aprender? 

 

3- Por que o Município de Balneário Camboriú, optou pela implantação total, ao 

invés de realizá-la progressivamente como o fez o Estado de Santa Catarina? 

 

4 - Foi realizado um estudo para saber como acontecia a implantação nos outros 

estados e municípios brasileiros? 

 

5 -Como os atores se posicionaram em relação  a ampliação do ensino fundamental: 

de forma positiva, negativa ou não se posicionaram? 

 

6 – Os professores de pré-escolar foram chamados pra participar da Câmara de 

Estudos? 
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ANEXO I 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
               PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2007 

Estabelece normas para o Ensino Fundamental no âmbito  do 
Sistema Municipal de Ensino de  Balneário Camboriú - Santa 
Catarina. 

 

       O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a LDB n º 9.394/1996 e leis federais n°  11.114/05 e 11.274/06, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e o Decreto Municipal n° 2685/06 que implanta o Ensino 

Fundamental, tendo em vista a deliberação em Sessão Plenária do dia 22 de fevereiro de 2007, 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 

      Art.1º O Ensino Fundamental, com duração mínima de nove anos, obrigatório e gratuito na 

Rede Municipal de Ensino, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento de habilidades e competências, tendo em vista a apropriação de 

conhecimentos, bem como a formação de atitudes e valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social; e 

V – maiores oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e 

garantia de que ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos 

alcançando maior nível de escolaridade. 
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CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

 

      Art.2º  O Ensino Fundamental será presencial, podendo ser seriado ou desdobrado em 

ciclos, a critério do Sistema Municipal de Ensino, sendo o ensino à distância utilizado como 

complementação da aprendizagem em situações emergenciais.  

        Parágrafo único - Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar o 

regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 

observadas as normas das resoluções do Conselho Municipal de Educação. 

     Art.3º O Ensino Fundamental regular será ministrado em Língua Portuguesa. 

 Art.4º A relação adequada entre o número de alunos e professor, por sala, não deverá 

ultrapassar a: 25 (vinte e cinco) alunos para 1º e 2º anos, 30 (trinta) alunos para 3º, 4º e 5º anos e 35 

(trinta e cinco) alunos para 6º, 7º, 8º e 9º anos. 

            Parágrafo único - Considera-se, para efeito desta Resolução, anos iniciais do 1° ao 5° e anos 

finais do 6° ao 9°. 

           Art. 5º A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 

dias letivos de efetivo trabalho escolar, assim entendido como os momentos diferenciados da 

atividade docente que se caracterizam pelo desenvolvimento de atividades de planejamento, de 

formação continuada em serviço, dias de estudo, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, 

avaliações, recuperação paralela e aqueles diretamente relacionados com o educando, bem como 

toda e qualquer ação incluída no Projeto Político Pedagógico da escola, conforme deliberação da 

Secretaria Municipal de Educação, excluído o tempo reservado a exames finais, quando houver.  

     Parágrafo Único - O não cumprimento do disposto acima, submete a direção do estabelecimento 

de ensino, juntamente com os professores, à complementação da carga horária. 

      Art. 6º A carga horária de trabalho escolar prevista nesta Resolução fica assim distribuída na 
grade curricular: 

I – do 1° ao 5° ano, 04 (quatro) horas de permanência do aluno na escola, podendo ser 
progressivamente ampliadas. 

II – a partir do 6° ano, 05 (cinco) aulas diárias de 45 (quarenta e cinco) minutos. 

Parágrafo único – O intervalo de tempo destinado ao recreio dirigido faz parte da atividade 
educativa e como tal se inclui no tempo de efetivo trabalho escolar na carga horária dos profissionais 
da educação. 

 

CAPÍTULO III 

DO CURRÍCULO 

 

      Art. 7º O currículo do Ensino Fundamental terá uma base nacional comum, a ser 

complementada por uma base diversificada, exigida pelas características locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da comunidade escolar. 
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§ 1º - O currículo a que se refere o caput deste artigo deverá abranger, obrigatoriamente, o 

estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social, cultural, política e religiosa, especialmente do Brasil. 

§ 2º - Na parte diversificada do currículo, estará incluído, obrigatoriamente, a partir do 6º 

ano, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna. 

Art. 8º Os currículos do Ensino Fundamental deverão atender a diversidade cultural, 

explicitando e trabalhando as diferenças e valorizando suas especificidades.  

       Parágrafo único - Os currículos a que se refere o caput deste artigo devem expressar uma 

política pedagógica voltada para o exercício da cidadania, na superação de todas as formas de 

discriminação e exclusão. 

      Art. 9º A Educação Física é componente curricular obrigatório, com 03 (três) aulas semanais 

de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, ajustando-se às faixas etárias e às peculiaridades  da 

população escolar. 

§ 1º - Será garantido no Projeto Político Pedagógico da escola a promoção do desporto 

educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 

§ 2º - A prática de Educação Física é facultada ao aluno que comprovar, amparado na 

legislação vigente, a impossibilidade de participar das aulas, devendo o mesmo assisti-las 

regularmente ou ser encaminhado a outra atividade curricular. 

      Art. 10.  O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 

do cidadão, constituindo disciplina do horário normal das escolas, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º - Os conteúdos curriculares de Ensino Religioso serão definidos pelo Departamento 

Técnico Pedagógico e professores desta disciplina, tendo como referência o Fórum Nacional 

Permanente de Ensino Religioso – FONAPER e o Sistema Estadual de Ensino. 

    § 2º - Os professores para atuar no Ensino Religioso do 6° ao 9° ano, deverão ter formação 

específica na área de Ciências da Religião, em curso de licenciatura plena. 

    § 3º - Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Ensino Religioso será ministrado pelo 

professor regente, mediante programa de formação continuada na área afim. 

 Art. 11.  O ensino de Arte, componente curricular obrigatório, objetiva promover  o 

desenvolvimento de valores culturais dos alunos. 

   Parágrafo Único – Os professores para atuar no ensino de Arte do 1° ao 9° ano, deverão ter 

formação específica na área de Arte, em curso de licenciatura plena. 

 Art. 12. O ensino de História dará ênfase à História de Santa Catarina, do Brasil e da América 

Latina e levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia.  
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Art. 13. Deverão ser garantidas no projeto político pedagógico das unidades escolares: a 

criação, a composição e a manutenção da estrutura física adequada para o Laboratório de Ciências 

Naturais e o Laboratório de Informática Educativa. 

 Art. 14. A avaliação do rendimento escolar do educando, resultado de reflexão sobre todos 

os componentes do processo ensino-aprendizagem, será normatizada em resoluções próprias.  

 Art. 15. As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino poderão, através de aprovação, 

assessoramento e acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal 

de Educação, alterar seus currículos, observando as  normas  da  LDB nº 9.394/96, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, respeitando a realidade de cada comunidade onde se insere a unidade 

escolar.  

 Art. 16.  A formação dos docentes para atuar no Ensino Fundamental far-se-á em nível 

superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em Pedagogia ou Normal Superior para os 

Anos Iniciais e na área específica para atuação nos Anos Finais. 

 § 1º - Para o exercício do Magistério nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é admitida, 

como formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (Magistério). 

 § 2º - A formação de profissionais de educação para a Administração Escolar, Supervisão 

Escolar e Orientação Educacional será feita em cursos de graduação em Pedagogia com habilitação 

na área específica, ou graduação em Pedagogia ou Normal Superior com especialização na área 

específica.  

 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 Art. 17. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, tratada neste 

capítulo como a correspondente ao Ensino Fundamental, destinada àqueles que em idade escolar, 

(dos 06 aos 14 anos) não tiveram acesso ou continuidade de estudos, propondo a produção, 

transmissão e apropriação crítica do conhecimento, com fim de instrumentalizar à responsabilidade 

social e à formação histórica dos educandos. 

 

 Art. 18. É assegurada a gratuidade de estudos aos jovens e adultos que em idade escolar não 

puderam realizá-los, bem como oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 

características do aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho. 

 Art. 19. O CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) viabilizará o acesso,  através de 

instrumentos apropriados que garantam a permanência do aluno na escola, mediante ações 

integradas e complementares entre si. 

Parágrafo Único – O Ensino de Jovens e Adultos poderá ser oferecido no CEJA, nas escolas 

municipais ou em outras instituições que possuam uma demanda com um mínimo necessário de 

alunos,  além de infra-estrutura adequada. 

 Art. 20. A idade mínima para o ingresso na EJA é de 15 anos. 
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 Art. 21. A carga horária, os conteúdos mínimos de aprendizagem, a avaliação, a promoção, as 

atividades complementares, o tempo de permanência do aluno nesta modalidade de ensino, a 

organização administrativa, pedagógica e disciplinar serão estabelecidos no Projeto Político 

Pedagógico do CEJA, em consonância com a LDB n° 9.394/96, com o Conselho Nacional de Educação 

e com esta Resolução. 

 Art. 22. Os critérios para a atuação dos docentes nesta modalidade de ensino correspondem 

aos estabelecidos no Art.16 desta Resolução.  

 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 Art. 23.  Entende-se por Educação Especial, para efeito desta Resolução, a modalidade de 

educação escolar oferecida para alunos com necessidades educacionais especiais, preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

 Parágrafo Único -  Quando necessário, haverá serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial. 

 Art. 24. O ensino aos alunos com necessidades educacionais especiais dar-se-á nos níveis de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental  regular e na modalidade  de Educação de Jovens e Adultos. 

§ 1º – A Educação Especial caracteriza-se como processo flexível, dinâmico e individualizado. 

§ 2º – Nas classes em que estiverem inseridos alunos com necessidades educacionais 

especiais, poderá ser reduzido o número de alunos, dependendo da avaliação da unidade escolar. 

§ 3º – Será garantido o ingresso, em todas as unidades escolares, de pessoas com  

necessidades educacionais especiais nos diferentes níveis e modalidades de ensino, respeitando o 

período de matrícula e rematrícula, assegurando assessoria e formação continuada aos professores. 

 

 Art. 25.  O Município oferecerá aos alunos com baixa visão e cegos, uma sala de atendimento 

contraturno, com equipamentos utilizados na reabilitação. 

Art. 26.  O Município oferecerá uma sala para atendimento pedagógico aos alunos surdos 

matriculados na rede regular de ensino, no período contraturno, disponibilizando profissionais 

habilitados em deficiência auditiva, fonoaudiólogo e instrutor da Língua Brasileira de Sinais (surdo). 

 Art. 27.  Os professores de apoio pedagógico especial, fonoaudiólogos e psicólogos, com 

atuação nas unidades da Rede Municipal de Ensino, serão assessorados pela Secretaria Municipal de 

Educação, através do Departamento de Educação Especial. 

 Art. 28. A Rede Municipal de Ensino assegurará aos alunos com necessidades educacionais 

especiais: 

 I – métodos, técnicas, organização e recursos educativos específicos para atender às suas 

necessidades; 
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 II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 

conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de suas deficiências, bem como aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os  educandos com altas habilidades; e 

 III- professores com especialização adequada, em nível superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a inclusão desses 

educandos nas classes comuns.  

  Art. 29. Cabe ao Município, assegurar o cumprimento e prática da Lei n° 2.062 /01 que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, conforme as necessidades das instituições. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 30. Serão estimuladas as experiências inovadoras, promovendo-se, quando for o caso, a 

sua incorporação ao sistema regular, com o acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação e 

a aprovação do Conselho Municipal de Educação.  

 Art. 31. A alteração do Ensino Fundamental de oito para nove anos será estruturada 

conforme a equivalência a seguir: 

 

                                  Sistema atual                                     Novo sistema                  
                                     de 8 anos                                             de 9 anos 
 

Pré-escolar 6 anos 1° ano 

1ª  série 7 anos 2° ano 

2ª  série 8 anos 3° ano  

3ª  série 9 anos 4° ano 

4ª  série 10 anos 5° ano 

 

5ª  série 11 anos 6° ano 

6ª  série 12 anos 7° ano 

7ª  série 13 anos 8° ano 

8ª  série 14 anos 9° ano 

 

 Art. 32. O Município deverá: 

I – matricular todos os educandos no Ensino Fundamental, a partir dos 06 (seis) anos de 

idade completados até 1° de março do ano letivo; 
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II – no ano da implantação do Ensino Fundamental de nove anos, matricular no 2º ano os 

alunos que completarem 6 anos até 31/12/2006 e que freqüentaram a última fase do pré-escolar; 

III – matricular no 2° ano do Ensino Fundamental de nove anos os alunos que não 

freqüentaram o pré-escolar em 2006 e que completem  07 (sete) anos até 30 de junho do ano da 

implantação; 

IV – garantir, no prazo de  04 (quatro) anos, o disposto no Art. 4º, desta Resolução; 

V – realizar programas de formação continuada para todos os profissionais da educação em 

exercício.   

 Art. 33. Os conteúdos curriculares do Ensino Fundamental de nove anos serão definidos pelo 

Departamento Técnico Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com 

representantes dos professores. 

 Art. 34.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Resolução 

n° 01 / 2005, de 24 de maio de 2005 e demais disposições em contrário. 

Câmara de Ensino Fundamental 
 

Aidê Alair Galindo 

Dione Izabel Wippel 

Gilberto Costa 

Isabella Maria Nunes Ferreirinha 

Ivanete Franzon Marsango 

Josane de Jesus Cercal 

Maristela Gatto Faccio 

Natalina Beatriz Campos Bairros 

Simone Laisse Pereira 

Terezinha Maia Mincarone
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Conselheiros 

 

Aidê Alair Galindo  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Cézare Isolani   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cila Alves dos Santos ------------------------------------------------------------------------------------- 

Edi Maria Ritter  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabricio José Satiro de Oliveira  ------------------------------------------------------------------------- 

George Moreira de Oliveira ------------------------------------------------------------------------------- 

Gilberto Costa ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabella Maria Nunes Ferreirinha ------------------------------------------------------------------------ 

Ivâna W. Rebelo -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ivanete Franzon Marsango -------------------------------------------------------------------------------- 

Jane Heloisa Pereira Nunes ------------------------------------------------------------------------------- 

José Ubiratan Wendt --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maristela Gatto Faccio ------------------------------------------------------------------------------------- 

Orlando Angioletti Júnior --------------------------------------------------------------------------------- 

Regina Célia Linhares Hostins --------------------------------------------------------------------------- 

Silvia Calgaroto --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Silvia de Mello ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tania Medeiros Petter -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cézare Isolani 

Presidente do CONSEME 

 

 

Balneário Camboriú, 22 de fevereiro de 2007. 
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ANEXO ll  

 

 

 

                                         ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 

 

SEMINÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

15 de março de 2007 

 

• Exposição do processo de construção do currículo: mapa conceitual, definição dos 

conceitos, construção dos critérios e/ou habilidades, procedimentos e critérios 

avaliativos, a ficha avaliativa. 

• Exposição das necessidades elencadas para o trabalho com o 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

• Discussão do texto: A infância e sua singularidade. Em grupo deverão escrever cinco 

questões pertinentes do texto e entregar. Após a entrega as questões serão 

distribuídas para outra equipe que deverá comentar se concorda ou não que esta seja 

pertinente. 

• Aprovação dos eixos temáticos do 1º ano elaborados em 2006 pelo grupo de estudo 

da Educação Infantil. 

• Encaminhamentos posteriores: próximo encontro, texto para leitura (As crianças de 

seis anos e as áreas de conhecimento) e o questionamento (que cidadão quer formar 

nossa escola?). 
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ANEXO lll 

 

 
                      ESTADO DE SANTA CATARINA 
                      PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
                      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                      DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 
 

 

 

SEMINÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL –  

17 de abril de 2007 

 

 

o Algumas considerações sobre o currículo do 1º ano. 

o Provinha Brasil. 

o Como se operacionaliza o currículo da Educação Infantil (crianças de 5 e 6 anos). 

o Outras municipalidades. 

o Discussão sobre a questão: Que cidadão quer formar nossa escola? 
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ANEXO lV 

 

    
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

 

RELATÓRIO DO SEMINÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DO 1º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 No dia 17 de abril de 2007, nas dependências da E.M. Presidente Médici 

reuniram-se os membros do Departamento Técnico-pedagógico da Secretaria de 

Educação, os professores regentes, professores de Educação Física e de Arte do 1º 

ano, para a construção do currículo. 

Conforme acertado no encontro de 15 de março, discutimos sobre os processos 

de alfabetização no 1º ano, momento este, em que diversas considerações foram 

levantadas, dentre elas: 

� Este momento da vida de criança não deveria considerar a alfabetização 

formal, deveríamos pensar aonde gostaríamos que elas chegassem, uma forma 

de instituirmos níveis. 

� Em conformidade com a decisão de alfabetizar ou não formalmente, abre-se 

precedente para a retenção ou não do (a) aluno (a) do 1º ano. 

� A criança com seis anos vem demonstrando estar madura para esta fase, mas 

em relação a algumas habilidades percebem-se certas dificuldades. 

� Um olhar pertinente quanto ao 1º ano é que sirva de subsídio para o 2º ano, 

um trabalho que em algumas escolas já se operacionalizam. 

� As diferentes aprendizagens devem ser pensadas nesse processo. 

� É pertinente termos claro quais objetivos de aprendizagem se almejam 

alcançar com as crianças do 1º ano. 

� Um aspecto positivo com a mudança do ensino fundamental para nove anos, 

foi a delimitação da idade. 

� Entendendo a alfabetização como um processo contínuo, ocorre uma efetiva 

resistência quanto ao ciclo. 
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� Há de se considerar que as necessidades das crianças devem ser respeitadas. 

� Entende-se que a retenção pode resultar numa frustração para o aluno e que 

se deve refletir sob diversos ângulos quanto ao seu avanço ou não. 

� Apesar da maturidade da criança, não se deve perder o foco de alfabetizá-la de 

modo lúdico e contextualizado. 

� Nesse processo é importante perceber o amadurecimento do aluno. 

� Uma questão que precisa ficar explícita é como se alfabetiza para que não 

ocorra ação equivocada. 

� É importante levar em consideração a pluralidade cultural de sua turma. 

� No 1º ano é importante que a criança tenha contato com o processo de 

alfabetização. 

� Na alfabetização é preciso ter claro os procedimentos a serem utilizados. 

� A participação, o diálogo entre as áreas de conhecimento e os profissionais que 

atuam no 1º ano são fundamentais. 

� O lúdico faz parte do contexto escolar, desde que com objetivos definidos. 

� O corpo articula as aprendizagens das crianças, um diálogo entre suas vivências 

e a dos outros. 

� Efetivar a concepção pedagógica da Rede Municipal de Ensino que se 

fundamenta no sociointeracionismo. 

� A discussão quanto ao currículo do 1º ano deve ocorrer nas Unidades Escolares. 

� Além da alfabetização outras habilidades precisam ser desenvolvidas nas 

crianças. 

� A avaliação ocorrerá concomitantemente ao processo ensino-aprendizagem. 

Encerradas as colocações, de modo unânime, concordou-se em alfabetizar o (a) 

aluno(a) do 1º ano, não de modo formal, mas através de processos diferenciados que 

o insiram com maior competência no processo ensino-aprendizagem. 

Na seqüência orientou-se o grupo para a organização de equipes temáticas, 

que seriam: 

� Identidade e autonomia: Fabiana, Lúcia, Janaina, Simone. 

� Artes visuais: Aline, Hantiela, Marion, Denise, Roseane. 
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� Movimento: Roselia, Rudnei, Sandra, Lígia, Claudecir, Gelson, Sidnei, Airton, 

Valeska, Raquel, Mara. 

� Linguagem oral e escrita: Daiane, Rita, Marlete, Lurdes, Suzete. 

� Música: Lísia, Maria Cristina, Marluze, Janaina, Solange. 

� Natureza e sociedade: Márcia, Valdinéa, Beatriz, Joseane. 

� Matemática: Suzane, Célia, Roseli, Simone. 

Nos próximos encontros, as equipes se reunirão para fundamentar 

conceitualmente seus eixos temáticos, bem como elencar conteúdos, objetivos de 

aprendizagem, procedimentos e critérios de avaliação. Esse trabalho implicará em 

pesquisa bibliográfica, que deverá ser trazida para os encontros. 

Em função da elaboração do currículo do 1º ano, ficou acertado que as 

temáticas do 2º bimestre operacionalizar–se-iam em decorrência da identidade, do 

corpo e da localização espacial. 

O próximo encontro realizar-se-á no dia 23 de maio, às 13h e 30min na E.M 

Jardim Iate Clube. 
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ANEXO V 

 

 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1º ANO 
 
 

CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 Através da Resolução Nº 01/2007, o Conselho Municipal de Educação de Balneário 

Camboriú, regulamentou na Rede Municipal de Ensino do Município, a ampliação do tempo de 

duração do ensino fundamental, de oito para nove anos. 

 No ano de 2007, iniciou-se o seminário para a construção do currículo do 1º ano do 

Ensino Fundamental de Nove Anos, cuja construção teve a participação dos professores 

regentes dos primeiros anos, dos professores de Educação Física e dos professores de Arte. O 

currículo pautou-se nas orientações do livro “Ensino Fundamental de Nove Anos – orientações 

para a inclusão da criança de seis anos de idade”, o qual inclui práticas diferenciadas, bem 

como temáticas diversas, que moldaram a construção do currículo, tais sejam: identidade e 

autonomia; movimento; linguagem oral e escrita; natureza e sociedade; e matemática.  

 Durante o seminário assentiu-se que, em termos de alfabetização, as crianças do 1º 

ano, teriam contato com esse processo, mas não de modo formal, uma vez que as mesmas, 

por conviverem com a linguagem oral em diferentes situações de seu cotidiano, não estão de 

todo, alheias a esse conhecimento, o qual, inserido, através de  processos diferenciados, pode 

auxiliá-las, com maior competência, no processo ensino-aprendizagem. Desse modo, 

embasado no que foi exposto acima, será formal, mas diferenciada do segundo ano do ensino 

fundamental, onde a obrigatoriedade da alfabetização se faz presente no cotidiano escolar.   

 A ludicidade, sem dúvida, contribui para melhor promover o desenvolvimento dos 

conhecimentos cognitivos, procedimentais e atitudinais que se objetiva serem construídos 

pelas crianças, nesta faixa etária.  

 Assim, o que conjuntamente buscou-se construir, foi um trabalho pedagógico  

estruturado que articulasse os momentos lúdicos, de histórias  e de trabalho, com outras 

linguagens, que efetivamente promovessem diferentes aprendizagens.  

 Quanto aos critérios avaliativos, estes foram desenvolvidos nos seminários em 2007, 

ficando estabelecido quais itens devem ser percebidos cognitiva, procedimental a 

atitudinalmente, em diferentes momentos dessa etapa de escolarização. 
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ANEXO Vl 

 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1º ANO 
PLANEJAMENTO ANUAL 

                                                                                                                          

 

EIXO 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

IDENTIDADE 
E 

AUTONOMIA 

Oportunizar a 
construção da 
identidade e 
autonomia 
fortalecendo a auto-
estima. 
Propor situações nas 
quais os estudantes 
possam desenvolver 
suas habilidades 
físicas e mentais, 
usando sua 
imaginação e 
criatividade, com 
ênfase à afetividade, 
à cooperação, à 
socialização e à 
organização. 
Fomentar, no aluno, 
a compreensão  de 
suas limitações e 
possibilidades. 
Desenvolver a 
capacidade de 
interpretar a 
realidade, 
estabelecendo  
relações entre novas 
informações 
,compreendendo a 
sociedade e 
interagindo nela. 
Estabelecendo 
relações entre as 
novas informações, 
Estabelecer vínculos 
afetivos e de troca 
com adultos e 
crianças, ampliando 
gradativamente suas 
possibilidades de 
comunicação e 
interação social. 
Aprender a articular 
seus interesses e 
pontos de vista com 
os demais, 
respeitando a 
diversidade e 
desenvolvendo 
atitudes de ajuda e 
colaboração. 

 

� História de vida. 
� Linha do tempo. 
� Origem do nome. 
� Emoções e sentimentos. 
� Família. 
� Casa. 
� Rua. 
� Escola. 
� Amigos. 
� Brinquedos e brincadeiras. 
� Rotina. 
� Bichos de estimação. 
� Auto-estima. 
� Solidariedade. 
� Respeito. 
� Cooperação. 
� Autoconfiança. 

� Crachá. 
� Certidão de nascimento. 
� Jogos. 
� Filmes. 
� Músicas. 
� Dobraduras. 
� Recorte e colagem. 
� Histórias. 
� Massa de modelar. 
� Mosaicos. 
� Caça-palavras. 
� Cruzadinhas. 
� Parlendas e adivinhas 
� Texto coletivo. 
� Interpretação oral. 
� Maquetes. 
Expressão 
corporal.Brincadeiras. 
Dramatizações. 

 

Posiciona-se diante de 
diferentes situações 
conflituosas ou não. 
Toma decisões por si , 
levando em conta 
valores, expectativas 
pessoais, bem como as 
dos outros. 
Demonstra segurança e 
vínculos afetivos com as 
pessoas de convívio. 
Demonstra cuidado com 
os materiais individual e 
coletivo. 
Respeita as normas 
combinadas pelo grupo. 
Possui uma imagem 
positiva de si. 
Enfrenta dificuldades 
demonstrando 
persistência. 
Participa de trabalhos 
em grupo, cooperando 
com seus colegas nas 
atividades propostas. 
Valoriza ações de 
cooperação e 
solidariedade. 
Observa e demonstra 
curiosidade com relação 
aos acontecimentos. 
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ANEXO Vll 

 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1º ANO 
 

 

PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DO 1º ANO 

 

NOME DO PROFESSOR(ORA) 
CARGO OU FUNÇÃO 

NOME DA UNIDADE ESCOLAR 

Carmem L.P. Machado Professora  C.E.M. Ariribá 

Dayane Regina Professora C.E.M. Estaleiro 

Vera L. Pereira de Lima Professora C.E.M Nova Esperança 

Carmem Lúcia Waltrick Supervisora C.E.M. Prof. Antônio Lúcio 

Sônia Regina Tomazoni Gall Professora C.E.M. Taquaras 

Rudnei Joaquim Martins Professor ed. física C.E.M. Jardim Iate Clube 

Kelly Cristina G. Ferreira Professora CAIC – Ayrton Senna da Silva 

Liege C. P. Jaque Professora C.E.M. Prof. Antônio Lúcio 

Silésia Pereira Soares Orientadora  C.E.M. Ariribá 

Solange Krammer Professora de Arte C.E.M. Giovânia de Almeida 

Mariom Riesemberg Professora de Arte C.E.M. Nova Esperança 

Marlete Maba Professora C.E.M. Prof. Antônio Lúcio 

Aldemir Gomes de Freitas Professor ed. física C.E.M. Presidente Médici 

Raquel Saldanha Frosi Rodrigues Professora C.E.M. Presidente Médici 

Simone Braga Freitas Professora  C.E.M. Giovânia de Almeida 

Viviane Elisabete Silva Professora C.E.M. Governador Ivo Silveira 

Jehomar Souza Professor ed. física C.E.M. Governador Ivo Silveira 

Marli F. Felipe Ribeiro Saleh Assessora pedagógica CAIC – Ayrton Senna da Silva 

Mara Andréia Professora ed. física CAIC – Ayrton Senna da Silva 
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Rosiane Deo Vieira Professora de Arte CAIC – Ayrton Senna da Silva 

Marina Mendes Montinho Supervisora  C.E.M. Vereador Santa 

Maria Cristina Monteiro Professora de Arte C.E.M. Vereador Santa 

Melissa de Mello Auxiliar C.E.M. Giovânia de Almeida 

Lísia Wetters Professora  C.EM. Tomaz Francisco Garcia 

Marliza Evangelista Professora de Arte C.E.M. Ariribá 

Márcia G. S. Domingos Professora  CIEP – Rodesindo Pavan 

Sidnei do Carmo Professor ed. física C.E.M. Vereador Santa 

Claudecir Beliz da Silva Professor  C.E.M. Prof. Antônio Lúcio 

Rosélia Zimmermann Professor ed. física C.E.M. Nova Esperança 

Janaina quasque da Cunha Silveira Professora de Arte C.E.M. Alfredo Domingos da Silva 

Glória H. D. Cristelli Apoio Especial C.E.M. Presidente Médici 

Lurdes Kasmirczak Professora  C.E.M. Governador Ivo Silveira 

Cleidiane S. dos Santos Supervisora  C.E.M. Prof. Antônio Lúcio 

Mariza de F. Spíndola Pereira Assessora pedagógica C.E.M. Jardim Iate Clube 

Lais de Souza Benites Professora  C.E.M. Nova Esperança 

Carmem Palermo Ancel Professora  C.E.M. Estaleiro 

Marialba Machado Professora  C.E.M. Governador Ivo Silveira 

Djalma  Professor ed. física C.E.M. Estaleiro 
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ANEXO Vlll 

 

    
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

ITEM 14 - SUGESTÃO: 

Oralidade 

� Utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo adequá-la às intenções e situações 
comunicativas. 

� Conhecer e reproduzir jogos verbais, como poemas, canções, trava-línguas, parlendas, 
adivinhas e quadrinhas. 

� Recontar histórias conhecidas de forma que sejam reconhecidas as características da 
história original. 

� Aplicar novos vocábulos em situações cotidianas. 
 

Leitura 

� Assumir, progressivamente, a leitura como atividade necessária, prazerosa e 
significativa. 

� Realizar a leitura espontânea de textos verbais e não-verbais. 
� Reconhecer a função social da leitura. 
� Participar de situações de leitura de diferentes tipos de textos impressos. 
� Desenvolver a prática da leitura, utilizando diferentes estratégias para realizá-la. 
� Compreender textos lidos. 

 

Escrita 

� Conceber a escrita como processo, apropriando-se gradativamente, desse sistema, 
fazendo uso dele de acordo com as necessidades que se apresentam nas situações 
vivenciadas. 

� Reconhecer a função social da escrita. 
� Utilizar o conhecimento de que dispõe, nas práticas de escrita. 
� Distinguir o que é próprio da linguagem oral e da escrita. 
� Conhecer a relação existente, em nossa língua, entre sons da fala e letras do alfabeto. 

 


