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Proposta Curricular 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente Proposta Curricular é fruto de estudos e discussões, processo esse que durou 

anos e utilizou diferentes metodologias. As concepções presentes dão embasamento teórico ao 

Currículo, que consequentemente orientará a elaboração do PPP – Projeto Político Pedagógico – 

das escolas.  

Este documento tem como objetivo orientar e reorientar a prática pedagógica dos 

profissionais da rede, de tal forma que garanta a unidade, mas ao mesmo tempo sustente o 

exercício da autonomia, onde a escola reconheça a relação com o território. Território aqui 

entendido como espaço, relações e trocas “materiais e espirituais”. (Santos, 2002) 

Quando o assunto é unidade, o que reflete o trabalho de uma rede é ter os mesmos 

princípios e concepções, não necessariamente todos trabalhando os mesmos “conteúdos” no 

mesmo espaço de tempo. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013), normas obrigatórias 

para a Educação Básica, que orientam o planejamento curricular dos sistemas de ensino e das 

escolas, explicitam princípios fundamentais: 

 
Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da 

pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo 

para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. 

Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao 

bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; de 

busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e 

outros benefícios; de exigência de diversidade de tratamento para assegurar a 

igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; de 

redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 

Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de 

enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; de 

valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura 

brasileira; de construção de identidades plurais e solidárias.” 

(Brasil, 2013) 

 

O processo educativo intencional deve partir dos princípios explicitados acima, orientando 

assim todas as tomadas de decisão, para que de fato sejam realizadas escolhas das melhores 

formas de mediar a aprendizagem com o intuito de desenvolver de forma integral o ser humano 

em todas as fases: infância, adolescência, juventude, idade adulta e velhice. 

A Educação Integral como orientador da organização curricular, visa o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, base essa para o pleno exercício dos direitos civis, políticos 

e econômicos. Neste sentido a escola deve trabalhar os conhecimentos de forma integrada: 
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Cuidado é, pois, um princípio que norteia a atitude, o modo prático de realizar-se, de 

viver e conviver no mundo. Por isso, na escola, o processo educativo não comporta 

uma atitude parcial, fragmentada, recortada da ação humana, baseada somente 

numa racionalidade estratégico procedimental. 

Inclui ampliação das dimensões constitutivas do trabalho pedagógico, mediante 

verificação das condições de aprendizagem apresentadas pelo estudante e busca de 

soluções junto à família, aos órgãos do poder público, a diferentes segmentos da 

sociedade. Seu horizonte de ação abrange a vida humana em sua globalidade. É 

essa concepção de educação integral que deve orientar a organização da escola, o 

conjunto de atividades nela realizadas, bem como as políticas sociais que se 

relacionam com as práticas educacionais. 

(Brasil, 2013, p. 18) 

 

Assim, a educação deve ir além da formação intelectual reconhecendo o papel na 

formação integral do sujeito considerando todas as dimensões: física, emocional ou afetiva, 

social, intelectual e cultural, rompendo com a visão reducionista de educação. 

Adotar o estudante e a aprendizagem como centralidade são premissas para a garantia da 

qualidade social da educação, presente no artigo 9º da resolução n° 4 de 13 de julho de 2010. 

Para que de fato isso ocorra no próprio artigo encontram-se vários requisitos que são descritos 

através de nove incisos. Dentre eles o inciso I – 

 
 “revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos 

educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela”;.  

(Brasil, 2013, p. 18) 

 

Os sujeitos como centralidade na educação considera os interesses e as necessidades 

dos mesmos como forma de ampliar conhecimentos e experiências sócio culturais.  Na verdade, 

considera-se sujeitos (no plural) levando em conta a diversidade, as histórias de vida, a 

desigualdade de oportunidades, dentre outros pontos. 

 Um Currículo deve considerar o sujeito sócio histórico inserido num cenário geopolítico. 

Assim articular conhecimentos, interesses e necessidades de acordo com a finalidade de cada 

etapa e/ou modalidade de ensino. A indisssociabilidade entre educação e prática social deve 

considerar o contexto histórico dos conhecimentos e dos sujeitos envolvidos no processo, este 

movimento pressupõe uma busca efetiva no sentido de propiciar espaço de diálogo e 

interlocução garantindo a participação ativa desses sujeitos em seu processo de formação. 

A explicitação dos fundamentos que embasam esta Proposta Curricular a tornará mais 

significativa para os que a ela tiverem acesso. Os conceitos aqui descritos têm o papel de tornar 

mais claras as principais ideias que norteiam o currículo.  
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Dignidade Humana:  

 

 

A Dignidade Humana está fundamentada na igualdade de direitos, prevista na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, dentre os quais podemos citar os direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos, culturais, ambientais e à educação. Como definição pode-se dizer que direitos 

humanos são aqueles considerados essenciais. 

O currículo deve ter como princípios a igualdade de direitos, o respeito, a ética, a 

convivência plural e a liberdade. Princípios esses que orientarão  a superação de todas as formas 

de preconceitos e discriminações, reconhecendo todas as possibilidades de ser, viver e 

expressar-se. Como consequência cada indivíduo deve ser capaz de perceber o outro em sua 

condição humana. 

A ética deve nortear todas as relações humanas entre os sujeitos sociais e atores do 

processo educativo: gestores, professores, funcionários, alunos, famílias e comunidade, 

compreendendo-a como capacidade de proteger a dignidade da vida coletiva.  

 

“ Para os seres humanos não existe vivência, apenas convivência. A nossa humanidade é 

compartilhada. Ser humano é ser junto.” (Cortela) 

 

O reconhecimento de todos como sujeitos de direitos e como seres singulares com modos 

próprios de ser, viver e expressar-se deve permear a prática pedagógica com o objetivo de fazer 

com que as crianças, jovens, adultos e idosos respeitem a diversidade de identidades e suas 

pluralidades que compõe a sociedade para assim favorecer o desenvolvimento de atitudes de 

respeito e solidariedade, promovendo espaços de diálogo.  

 

Educar e cuidar  

 

Educar e Cuidar são dimensões indissociáveis da prática educativa, pois educar exige 

cuidado. São dimensões que devem ser contempladas em todas as etapas e modalidades de 

ensino. 

Educar e Cuidar perpassa por reconhecer o indivíduo em sua condição humana, significa 

escutar, acolher, apoiar e encorajar quando necessário, organizar espaços educativos, tornando-

os ambientes criativos e investigativos, que estimulem o educando a construir e reconstruir os 

conhecimentos, contribuindo assim para o pleno desenvolvimento de todos.   

 
“Art. 6º Na Educação Básica, é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, 

em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a função social desse nível da educação, 

a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana.” 

   (Brasil, 2013, p.64) 
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Para a plena efetivação do Educar e Cuidar, não basta apenas a relação com a família dos 

educandos, mas  a articulação entre educadores, escola e outros segmentos da sociedade. 

Além disso, cuidar desses sujeitos de origens e histórias tão diversas consiste na adoção de 

uma metodologia dialógica, estimulando-os a novas descobertas, a ressignificar os seus 

conhecimentos, estabelecer novas relações pessoais, adquirir novos valores e novas atitudes na 

sua relação com o meio social, reconstruir a identidade pessoal e coletiva, ser protagonista de 

sua própria história.  

 

Equidade  
 

Para assegurar a todos o direito à educação faz-se necessário reconhecer a identidade e a 

história de vida de cada indivíduo, considerar que alguns grupos sociais podem estar em 

desvantagem se comparados a outros. Neste sentido é imprescindível assegurar diversidades de 

oportunidades como forma de desenvolver aprendizagens equiparáveis. 

 
 III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual 

no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a 

todos a igualdade de direito à educação. 

(BRASIL, 2013, p. 131) 

 

O fundamento da equidade extrapola a ideia de assegurar as mesmas oportunidades para 

todos, na verdade parte do princípio de que será necessário intervir de forma diferenciada com 

aqueles que se apresentam como desigual reconhecendo a diversidade de saberes, constituindo 

relações que propiciem oportunidades educativas capazes de disseminar os conhecimentos 

socialmente produzidos, garantindo assim a democratização e acesso aos diferentes saberes. 

 O planejamento intencional deve considerar a necessidade de cada indivíduo e do coletivo 

sem perder de vista os objetivos propostos para cada etapa e modalidade de ensino, para assim 

criar situações de aprendizagem que considerem os diferentes “pontos de partida” e que tenham 

com premissa condições suficientes para inserção no mundo social. 

 

Território 

 

Reconhecer-se como parte de um sistema complexo, leva o educador a questionar-se 

sobre quais são os limites e possibilidades do espaço escolar. O território educativo demanda 

maior conexão entre a escola e o seu entorno, para articular saberes locais e as práticas 

educacionais. 

O território como “lugar” de pertencimento no qual os sujeitos se sentem parte e o 

compreendem como espaço de possibilidades educativas, propiciará a necessária integração 

entre os agentes dessa comunidade construindo relações nas dinâmicas sociais entre os 

sujeitos.  
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O professor como mediador orientará itinerários formativos valorizando as referências 

culturais locais, contribuirá para ampliação desse repertório e consequentemente a percepção de 

mundo.  

O conhecimento apoia-se no território, parte da realidade local (ambientes, espaços, 

sujeitos/agentes) articula-se aos saberes acadêmicos associando-se a processos de 

contextualização, contribuindo para o desenvolvimento de competências e habilidades.  

 

A explicitação dos princípios fundamentais apresentados neste texto introdutório – éticos, 

políticos e estéticos, bem como os fundamentos – Dignidade Humana, Educar e Cuidar, 

Equidade e Território tem como finalidade embasar a prática educativa da Rede Municipal de 

Diadema direcionando para uma educação de qualidade que tem como compromisso o direito de 

todos à aprendizagem. 

A unidade que almejamos perpassa pelas concepções presentes nos textos que serão 

apresentados nas próximas  páginas, assim evidenciaremos as teorias e os aspectos legais que 

deverão nortear toda prática pedagógica com o objetivo de propiciar o desenvolvimento integral 

das crianças, jovens, adultos e idosos. 
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