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“Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com
balanças nem barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser
medida pelo encantamento que a coisa produza em nós.”



A pandemia da Covid-19 redimensionou de
maneira intensa o ano de 2020, desafiando em todos os
sentidos nossa existência. Nas escolas, tais desafios
implicaram a adoção de novos e diversos caminhos,
tanto nas questões pedagógicas quanto administrativas,
gerando em todos os seus atores uma diversidade de
sentimentos, pertencimentos e inquietudes. Diante
desses desafios e da necessidade da composição de
estratégias pedagógicas diversas derivadas das
realidades de cada contexto e também de diretrizes e
normativas constituídas no campo da educação, o PUFV
esteve e está presente, apoiando professores, escolas e
estudantes, a partir das especificidades encontradas em
cada território e da caracterização de cada cenário.

https://www.gov.br/mec/pt-br


Com essas percepções, abrimos a presente produção com as
palavras do saudoso poeta Manoel de Barros, relacionando-as com
as construções e significações produzidas pelos educadores neste
momento em que “reinventar-se” tem adentrado as escolas, os
lares e os demais contextos da vida cotidiana, transformando as
relações humanas e pedagógicas no tocante do “aprender a
aprender” o tempo todo.



Como apoiador de aprendizagens cooperativas e cidadãs, o
PUFV, em sua história de 25 anos, construiu com as escolas e
comunidades muitas ações, entre elas diversos projetos significativos
e transformadores das realidades; projetos contemplados em todos
os níveis e modalidades da educação e que neste momento servem
de retrospecto, memória e incentivo para novas construções logo que
tudo o que estamos vivenciando passar, porque neste cenário as
construções pedagógicas têm exigido a prática do cuidado e é por
isso que o PUFV continua apreciando e acreditando nas potências
pedagógicas e na competência dos educadores, estando, nesses sete
meses, ao lado das comunidades e escolas.



Impulsionado pelos processos educacionais ativos, o PUFV disponibiliza o
presente material como um percurso, um suporte, um dispositivo de apoio a todos os
professores que com resiliência, criatividade e ética vêm desenvolvendo seus
importantes papéis, referenciando a escola como um lugar onde todos aprendem e
significam por meio de suas atuações. Dessa maneira, o campo educacional, social,
cultural e comunitário se expande para uma diversidade de espaços, entre eles o espaço
da casa e as relações familiares. Ressaltam-se aqui os princípios de Cooperação e de
Cidadania e as prospecções difundidas pela Pedagogia Ativa que movimentam
metodologicamente a atuação do PUFV, buscando o protagonismo de crianças e
adolescentes. Nesse cenário, com o propósito de contribuir com a potencialização de
práticas educacionais ativas, e atentando-se às diversas realidades encontradas,
organizamos nesta produção algumas pistas e estratégias possíveis de exploração
pedagógica que podem se organizar “entre a Casa e a Escola”.



Acreditando que as perguntas transformam realidades e suas singularidades,
constituímos este material, que tomará como lugar de potência o espaço que se
constitui entre a casa e a escola, apresentando algumas linhas de conexão dessas
explorações com a BNCC, destacando o currículo como fonte de conhecimento, saberes
e experiências e as perguntas como aberturas para a construção de vivências e
aprendizagens significativas.



1
Como sabemos, o objetivo do Programa “A União Faz a

Vida”, é construir e vivenciar atitudes e valores de
cooperação e cidadania, por meio de práticas de educação
cooperativa, contribuindo para o desenvolvimento integral
de crianças e adolescentes, em âmbito nacional. Para que
seja possível atingir tal finalidade, o Programa se inspira
nos ideários democráticos, considerando as contribuições
de autores como John Dewey, William Heard Kilpatrick,
Anísio Teixeira, Paulo Freire, Fernando Hernández, Antonin
Zabala, entre outros. Tais pensadores consideraram de
grande importância a adoção das pedagogias ativas,
tomadas como mediação para se cumprirem as finalidades
educacionais almejadas para a formação das crianças,
adolescentes e jovens.



A partir dessa perspectiva pedagógica, o PUFV defende dentro de seus

pressupostos a formação do cidadão democrático, cooperativo e comprometido

eticamente com sua realidade, assim como a formação do espírito científico e

investigativo. Ademais, por meio desse olhar, o PUFV acredita que a produção de

conhecimentos significativos possa favorecer a construção de uma cultura de paz,

dotada de espírito crítico, tendo em vista a realização da vida plena e da felicidade para

todas as pessoas. Certamente, para o cumprimento desses objetivos, as pedagogias

ativas valorizam a dimensão poética, ética e estética da formação humana, a criação

artística, a dimensão do belo e das diferentes formas de viver, conviver e sentir no

campo da educação.



Entre as pedagogias ativas constituídas ao longo, sobretudo, do século XX, a

perspectiva pedagógica adotada pelo PUFV se inspira na Pedagogia de Projetos de

Trabalho¹. Essa perspectiva pedagógica compreende um conjunto de dimensões que

baliza sua concepção político-pedagógica. Assim, apresentaremos, a seguir, as suas

principais dimensões:

______________________

https://auniaofazavida.com.br/


Tal perspectiva favorece a formação de

estudantes que se interessam pelo mundo e formulam
questões que podem ser respondidas por meio da
adoção de procedimentos adequados. O
conhecimento deve se voltar para a criação de uma
cultura de paz, democrática, igualitária, que valorize a
sensibilidade humana e a cooperação entre os povos.



A perspectiva da Pedagogia de Projetos de
Trabalho adota uma abordagem globalizante e
interdisciplinar dos conteúdos escolares,
compreendendo os fenômenos sociais e naturais
em sua complexidade. Nesse sentido, para que
possam ser elucidados, faz-se necessária a
contribuição de diferentes campos de
conhecimento articulados entre si, reunidos no
desenvolvimento de um projeto de trabalho.



No contexto da pandemia, sobretudo, a casa
pode ser considerada como o principal território de
explorações dos estudantes, tendo em vista a
promoção de experiências de aprendizagens
escolares. A exploração do cotidiano domiciliar, das
práticas culturais familiares, de suas narrativas, de
seus sistemas de objetos, dos recursos tecnológicos
disponíveis e das fontes documentais passa a ser a
ação que pode favorecer a articulação entre as
culturas familiares e as aprendizagens escolares



A atividade do estudante é concebida como
centro do processo de aprendizagem. Explorar,
perguntar, formular hipóteses, registrar,
documentar, calcular, comunicar, avaliar etc. São
experiências que potencializam os processos de
aprendizagens escolares e devem ser mobilizadas no
âmbito do desenvolvimento dos projetos de
trabalho.



Para a promoção de experiências escolares
significativas que possam favorecer as aprendizagens
escolares, é de fundamental importância mobilizar
estratégias que instiguem os interesses de saber dos
estudantes. Nesse sentido, o levantamento de
interesses de aprendizagem, oriundo das expedições
investigativas realizadas nos territórios, dos quais se
originam os projetos de interesse da turma, assim como
a formulação dos índices iniciativo e final (adotados
pelo PUFV), constituem ações que favorecem o
reconhecimento e a mobilização dos interesses de
conhecimento dos estudantes.



Professor facilitador; mediador, democrático,
avalia os processos de aprendizagem; há
compartilhamento de poder. A função do professor
neste contexto seria de mediação, ofertando
estratégias para aprendizagens significativas,
estimulando as descobertas e processos
interacionais. O educador tem um papel ativo nesse
processo: ele planeja, pesquisa, acompanha e
avalia, em conjunto com os estudantes, as etapas de
desenvolvimento do projeto de trabalho do grupo.
O educador também acompanha e avalia os avanços
e as dificuldades de aprendizagens dos estudantes
suscitadas durante o desenvolvimento do projeto de
trabalho.



Dentro das dinâmicas grupais, os processos
intersubjetivos e relacionais organizam-se por meio
de vivências comuns, decisões compartilhadas e
coletivas, nas quais, em suas perspectivas, almejam
processos democráticos e a promoção da
cooperação, cidadania e socialização.



Os processos dialógicos perpassam todos os
momentos da relação pedagógica. É importante
favorecer a troca de conhecimentos e de
descobertas, além de propiciar as discussões sobre
hipóteses de pesquisa, processos de tomada de
decisão coletivos, a cooperação entre estudantes.
Tais ações fortalecem os vínculos grupais e
favorecem os processos de aprendizagens escolares.



Os saberes vivenciais, aqueles que são

cultivados ao longo do tempo de vida, têm forte
relevância na socialização e na educação humana. A
perspectiva da pedagogia ativa defende a
composição de processos educacionais que possam
movimentar ações em defesa de uma sociedade
justa, democrática e igualitária.



Os projetos de trabalho reúnem estratégias pedagógicas que visam promover
experiências ativas dos estudantes em busca da ampliação dos conhecimentos
referentes aos temas de seu interesse. Tais ações favorecem as aprendizagens e a
construção do conhecimento. Neste sentido, os projetos de trabalho favorecem o
exercício da autoria dos estudantes, o fortalecimento da coletividade e ampliação dos
sentidos da prática (experimentação), promovendo conhecimentos e ações significativas
e espontâneas.



À luz dos princípios apresentados, e tendo o reconhecimento das diversas
situações e realidades enfrentadas pelos educadores, sugerimos neste momento o
trabalho com dois elementos importantes, sendo estes: as perguntas e as explorações.
Amparando-nos na potência dos elementos que compõem os pressupostos
metodológicos do PUFV, apresentamos nas próximas duas seções propostas de
valorização dos territórios da casa e da escola, oferecendo um conjunto de pistas para
investigações pedagógicas que movimentam, então, as perguntas e as explorações,
possibilitando aos professores a composição dos fazeres didáticos, de modo articulado
com o currículo e com o reconhecimento de que as crianças e adolescentes convivem
em espaços/tempos potentes e reveladores de possíveis arranjos pedagógicos.



Tais arranjos reconhecem os estudantes como centro do processo pedagógico,
como seres ativos e protagonistas de suas construções, tendo a partir dessa concepção
a de que o trabalho com eles, independentemente das condições concretas do/no
agora, é possível que os seus direitos de aprendizagem podem ser garantidos, mesmo
que em situações diferenciadas.



Neste item, passamos a materializar um conjunto de pistas para explorações
pedagógicas, que toma o território da casa e o território da escola como espaços
privilegiados para investigação e aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens. Para
isso, tomamos como base os princípios e perspectivas metodológicas do PUFV para
potencializar as atividades triviais, desenvolvidas no dia a dia no âmbito familiar, de
modo que possam deflagrar processos de exploração e aprendizagens de diversas
ordens.



Um primeiro elemento a ser destacado diz respeito a uma narrativa² apresentada
pelo educador italiano Francesco Tonucci, ainda em abril de 2020, quando nos
apresentou a ideia de pensar a casa como um laboratório de aprendizagens ou, ainda,
pensar na casa como o laboratório da escola. Ele dizia:

“São atividades que permitem às crianças experimentar a
satisfação em fazer coisas por si mesmas. Isso tem um efeito muito
direto na autoestima e na construção de sentido e existência. Essas
atividades, ao invés de tarefas escolares, produzem simpáticas
experiências de colaboração entre pais e filhos, e entre pais e
professores. Promovem experiências de igualdade de gênero e idade.
São, por fim, atividades adequadas a cada unidade familiar, porque em
cada uma das famílias se lava, se cozinha, se tira foto com o celular.
Então ninguém se sente excluído ou inadequado.”

https://www.youtube.com/watch?v=OZ5N-WjqKUA&t=541s


Passados sete meses, não nos cansamos de celebrar essa formulação de Tonucci!
Tantas situações cotidianas da vida doméstica passaram a ser tematizadas por docentes
que, em conjunto com as comunidades, viram com outros olhos o que se passava no
quintal, na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro das casas. E quanto foi necessária a
adoção dessa visão neste tempo em que o mundo das crianças e adolescentes viu-se
reduzido às paredes de suas casas?

Um segundo elemento a ser destacado diz respeito ao fato de que todo o mundo
não deixa de pensar em 2021 e nos desafios e nas possibilidades que teremos pela
frente. Nesse sentido, entendemos que é possível seguir pensando coletivamente na
casa como um território para aprendizagens, mas também pensar um possível espaço
de encontro intermediário entre a casa e a escola. Não se trata, assim, de pensar apenas
na casa e nas suas tantas situações cotidianas como único território de exploração, mas
também de tentar encontrar as possíveis coincidências entre o território da casa e o
território da escola.



O que pode ser explorado nesse campo intermediário? Quais aprendizagens podem
ser produzidas? Quais habilidades e competências podem ser mobilizadas? Quais são os
encontros e desencontros possíveis neste caminho? Quais elementos do cotidiano,
presentes na casa, na rua, no bairro, na escola, na comunidade, comunicam as leituras
produzidas pelas crianças, adolescentes e jovens? Quais objetos de conhecimento, nós,
professores, encontramos no caminho de nossas casas e das escolas de nossa cidade? E
as crianças e adolescentes, o que encontram nos caminhos que percorrem?



Uma multiplicidade de perguntas surge quando nos propomos a ouvi-las, não é
mesmo? Inclinar-se para elas, reverenciá-las, permiti-las a partir da simplicidade do
outro e colocar em prática o ato de perguntar é, neste agora, uma oportunidade para
dinamizar o cotidiano. As perguntas suscitam a curiosidade e a intensidade do aprender
e, portanto, permiti-las é uma oportunidade para aproximar-se dos interesses das
crianças, adolescentes e jovens e, com eles, criar caminhos que constituam-se em
sentido, lembrando que nosso desafio, como professores, para além de mediadores, é
sermos provocadores e desafiadores e estarmos, obviamente, abertos às perguntas.



Com a defesa de que as perguntas potencializam a curiosidade e com as
provocações delineadas por Tonucci (2020) e as possíveis conexões com o território da
casa e da escola, apresentamos a seguir algumas possibilidades/pistas que poderão ser
desenvolvidas no ambiente familiar e no ambiente escolar, com intuito de tensionar e
explorar as aprendizagens e experiências que ambos carregam.

Sinalizamos que as 10 primeiras pistas/possibilidades de exploração pedagógica
estão mobilizadas por Tonucci (2020) em seu texto “A casa como lugar de brincadeira e
aprendizado durante a pandemia” presente no Portal Aprendiz ³ (2020). As demais
propostas foram esboçadas e desenvolvidas por nós, como práticas potentes amparadas
em nossos pressupostos do PUFV.

https://portal.aprendiz.uol.com.br/2020/05/18/francesco-tonucci-casa-como-lugar-de-brincadeira-e-aprendizado-durante-pandemia/


Para preparar comida, deve-se dosar, medir, ferver,
misturar — todas operações cheias de sentido científico e
potencialmente escolares. Imaginemos que o educador diga
aos estudantes que cada um fará uma massa, com um
molho escolhido pela criança, que pode ser uma receita
familiar ou procurada na internet. Os pais ajudarão, dando
indicações e conselhos. Depois, come-se junto. Por último, a
receita é escrita e trocada entre companheiros. Em seguida,
outros processos podem ser feitos, como preparar uma
comida que nunca se fez. E, assim, é possível fazer um livro
de receitas da classe.



Faixa etária: crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
Campo: “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações”.
Objetivo: (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em 
diferentes suportes.



Matemática – 3º ano.
Unidade temática: grandezas e medidas.
Objetos de conhecimento: medidas de capacidade e de massa (unidades não 
convencionais e convencionais) - registro, estimativas e comparações.
Habilidade: (EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, 
mililitro, quilograma, grama e miligrama).



Ciências – 7º ano.
Língua Portuguesa – 6º ao 9º ano.
Unidades temáticas: Ciências/Vida e evolução.
Campo jornalístico-Midiático/Práticas de linguagem: oralidade.
Objetos de conhecimento: Ciências/Programas e indicadores de saúde pública e 
Língua Portuguesa/produção de textos jornalísticos orais;
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas 
diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de 
qualidade de vida.
(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre 
outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e 
textos orais de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de 
opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o contexto de produção 
e demonstrando domínio dos gêneros.



As crianças devem pedir aos pais que passem fotos de
seus anos anteriores, para reconstruir feitos, lugares e
pessoas. Se possível, construir um PowerPoint com fotos e
explicações. Quando as crianças voltarem para a escola,
poderão fazer um livro da classe. Haverá referências
distintas, famílias múltiplas, pessoas que desapareceram e
imagens das quais poderão rir juntos. Será uma velha
história, mas uma história de verdade.



Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores Investigadores.
Campo de experiências “escuta, fala, pensamento e imaginação”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF01) Expressar ideias, 
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.  



1º ano.
Linguagens – Língua Portuguesa e Ensino Religioso.
Práticas de linguagem: oralidade.
Unidade temática: identidades e alteridades.
Objetos de conhecimento: relato oral/registro formal e informal e O eu, o outro 
e o nós.
Habilidade: (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.).
(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro 
e o nós. 
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam 
e os diferenciam.



6º  ano.
Ciências Humanas - História e Linguagens – Arte.
Unidades temáticas: História - tempo, espaço e formas de registros e Artes 
Visuais.
Objetos de conhecimento: formas de registro da história e da produção do 
conhecimento histórico e materialidades. 
Habilidades: (EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e 
analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de 
registro em sociedades e épocas distintas.
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).



Os educadores pedem aos seus estudantes que criem
um diário que deve ser secreto, pois as crianças,
adolescentes e jovens têm direito a uma vida privada.
Especialmente em um período como esse, seria importante
ter algo com o qual comunicar emoções, sentimentos,
desejos e frustrações, onde escrever poesias. O tempo o
qual estamos vivendo é especial, raro e duro, e esperamos
que não se perca de todo. Essa é uma experiência de
verdadeira literatura, ainda mais quando a escola se abstém
de validá-la (ao não ler o diário). É um presente.



Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses).
PUFV: Investigadores do Mundo.
Campo de experiências “escuta, fala, pensamento e imaginação”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF08) Manipular textos e 
participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes 
gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 
cardápios, notícias etc.).
*O diário pode acolher os traços da criança a partir de diferentes situações de 
escuta.



1º ao 5º ano.
Linguagens – Arte.
Unidade temática: Artes Visuais.
Objeto de conhecimento: materialidades.
Habilidade: (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.



8º e 9º anos.
Linguagens – Língua Portuguesa e Ensino Religioso.
Práticas de linguagem: produção de textos.
Unidade temática: crenças religiosas e filosofias de vida.
Objetos de conhecimento: estratégias de escrita - textualização, revisão e 
edição, e princípios e valores éticos.
Habilidade: (EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações 
multimídias, vídeos de divulgação científica, documentários e afins, 
identificando, em função dos objetivos, informações principais para apoio ao 
estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e 
reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns 
casos, seja acompanhada de reflexões pessoais, que podem conter dúvidas, 
questionamentos, considerações etc.
(EF09ER07) Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que 
possam alicerçar a construção de projetos de vida.



Os educadores podem pedir aos estudantes para
desenhar a planta de sua casa. Os desenhos podem ser
fotografados e enviados para a classe, ou apresentados em
sala de aula com cada criança descrevendo o seu. Essa
experiência também pode ser um pedido para desenhar as
cidades e, em cada um desses pedidos, é possível
aprofundamentos distintos. Para os mais pequenos, será
necessária ajuda dos pais para fotografar, mas nunca eles ou
os educadores devem ensinar a fazer um mapa ou planta:
vão conhecer o mundo pelas crianças. Essa proposta pode
sugerir algumas elaborações geométricas, mas não com
problemas abstratos, mas sim focados na realidade a qual
estão vivendo.



Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores Investigadores.
Campo de experiências “Traços, Sons, Cores e Formas”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.



Matemática - 4º ano.
Unidade temática: geometria.
Objetos de conhecimento: localização e movimentação - pontos de referência, 
direção e sentido/paralelismo e perpendicularismo.
Habilidade: (EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de 
objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como 
desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e 
esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e 
perpendiculares.



Matemática e Geografia - 6º ano.
Unidades temáticas: Geometria. 
Matemática: grandezas e medidas.
Geografia: o sujeito e seu lugar no mundo.
Objetos de conhecimento: Matemática/plantas baixas e vistas aéreas e 
Geografia: identidade sociocultural.
Habilidades: (EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas 
simples de residências e vistas aéreas.
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os 
usos desses lugares em diferentes tempos.



Os educadores podem pedir às crianças que leiam um
livro — não um livro para todos, porque não há um livro
igual para todas as crianças, mas sim um livro que cada
criança possa escolher e quem sabe também possa trocar
com os colegas que moram perto. Sobre essa tarefa, o
compromisso é não pedir tarefas. Nem resumos, nem
críticas. Elas podem falar com os amigos do que se passa no
livro, se gostaram, ou não. Mas deve ser possível lê-lo em
liberdade, se preferível, em um lugar privado. Depois desse
primeiro livro, outro e outro, durante e depois do
coronavírus.



Sugere-se que nesta exploração as crianças, adolescentes, professores e
familiares apresentem, explorem, (re)criem, desenhem e rabisquem o que
as leituras encontradas produziram em cada uma de suas singularidades.
Que tal você, professor(a), já começar agora?



Uma leitura em voz alta, como um teatro. Decide-se um
horário — propõe-se meia hora —, um espaço específico,
um livro interessante (e não necessariamente para crianças),
e um adulto que o leia em voz alta, todos os dias, até
terminá-lo. Se isso é bem feito, será criada uma relação
intelectual com o livro e uma verdadeira aprendizagem de
leitura, senão a capacidade de decifrar signos e, então, o
gosto e o prazer de ler.



Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores do Mundo.
Campo de experiências: “Escuta, fala, pensamento e imaginação”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar 
seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, 
tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).



Arte - 1º ao 5º ano.
Unidade Temática: Teatro.
Objetos de conhecimento: elementos da linguagem.
Habilidade - (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e narrativas etc.).



Língua Portuguesa e Arte – 6º ano 9º ano.
Língua Portuguesa/Campo Artístico-Literário/Práticas de Linguagem: oralidade.
Arte/Unidade temática: teatro.
Objetos de conhecimento: 
Língua Portuguesa/produção de textos orais; oralização 
Arte/contextos e Práticas.
Habilidades: (EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como 
contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou 
não com o professor) de livros de maior extensão, como romances, narrativas 
de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto – juvenil – contar/recontar 
histórias tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de 
animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros) [...]
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os 
no tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da 
estética teatral.



A história contemporânea leva o jornal às nossas casas
pela internet e TV. Mas, um dia por semana, o adulto pode
comprar um jornal. Junto com as crianças, verão as
manchetes, escolherão a notícia mais interessante para a
criança e lerão juntos. Depois, se possível, é interessante
conectar-se com a escola e com o educador e ler as notícias
de outras crianças juntas, podendo fazer um jornal que faça
sentido para a classe.



Bebês (zero a 1 ano e 6 meses).
PUFV: Investigadores de Si no Mundo.
Campo de experiências “corpo, gestos e movimentos”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01CG01) Movimentar as 
partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos; 
(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.
Observação: a família pode fazer registros diários do bebê por meio da 
produção de um jornal.



1º ao 5º ano.
Linguagens – Língua Portuguesa.
Práticas de Linguagem: leitura/escuta (compartilhada e autônoma) e;
Objeto de conhecimento: reconstrução das condições de produção e recepção 
de textos, brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto 
comunitário e regional.
Habilidade: (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam.



7º ano.
Ciências Humanas – História.
Unidade temática: Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo.
Objetos de conhecimento: renascimentos artísticos e culturais | Imprensa -
Johannes Gutenberg.
Habilidade: (EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos 
e dos Renascimentos e analisar seus significados.



Em um certo tempo, crianças da montanha trocavam
cartas com crianças do mar, nesse método de comunicação
sem tecnologia. Esse é um bom momento para retomar isso.
As crianças e adolescentes podem trocar cartas, gravações
de áudio e vídeo. Essa é uma proposta educativa que dá
sentido real para a comunicação, porque hoje as crianças e
adolescentes têm muitos meios, mas pouco costume de
escrever.



Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores Investigadores. 
Campo de experiências “escuta, fala, pensamento e imaginação”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF01) Expressar ideias, 
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.



2º ano.
Linguagens – Língua Portuguesa e Educação Física.
Práticas de linguagem: escrita (compartilhada e autônoma).
Unidade temática: brincadeiras e jogos.
Objetos de conhecimento: escrita autônoma e compartilhada e brincadeiras e 
jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional.
Habilidade: (EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso 
e/ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e 
escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e 
regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras 
para suas culturas de origem.



9º ano.
Linguagens – Língua Inglesa.
Unidade temática: práticas de escrita.
Objetos de conhecimento: produção de textos escritos, com mediação do 
professor/colegas.
Habilidade: (EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-
line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre 
temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento 
crítico.



Cada aluno pode cuidar de uma planta presente na casa
ou pedir que os pais comprem uma no mercado. Ela será um
objeto de observação, desenho e fotografia, e a criança
acompanhará seu desenvolvimento, características e
mudanças. As crianças podem trocar essa experiência com
companheiras de escola e essa será, então, uma lição de
ciências naturais. É possível também observar pequenos
animais, como insetos ou minhocas.



Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores do Mundo.
Campo de experiências: “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET03) Compartilhar, com 
outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da 
instituição e fora dela.



Ciências - 2º ano.
Unidade temática: vida e evolução.
Objetos de conhecimento: seres vivos no ambiente/plantas.
Habilidades:
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, 
fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano 
e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida 
de plantas em geral.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, 
flores e frutos) e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as 
relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos.



Ciências e Geografia – 7º ano.
Unidades temáticas: Ciências/Terra e Universo e Geografia/Natureza, 
ambientes e qualidade de vida.
Objetos de conhecimento: Ciências/efeito estufa/camada de ozônio e 
Geografia/biodiversidade brasileira.
Habilidades: 
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel 
fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações 
humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis 
fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas 
para a reversão ou controle desse quadro.
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 
território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 
Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária).



Indicamos a arte como algo que deveria ocupar muito
tempo e energia das crianças. A arte relaxa e dá satisfação. É
importante que os educadores convidem as crianças a
aproveitar o tempo para criar diversas expressões artísticas,
utilizando as técnicas mais distintas. Para além do lápis e
caneta, sugerir a farinha, as folhas da natureza, botões e fios
para modelar animais e personagens, e pintar pedras. A arte
abre caminhos de exploração de uma diversidade de
elementos e dispositivos; entre eles, destacamos as práticas
corporais, mediadas pela dança e pela potencialidade
performativa do corpo; a música; a fotografia; o cinema; o
teatro. Enfim, as possibilidades são infinitas e múltiplas.



Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores Investigadores.
Campo de experiência: “Corpo, Gestos e Movimentos”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG02) Demonstrar controle 
e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.



2° ano.
Linguagens – Língua Portuguesa.
Práticas de linguagem: campo artístico-literário.
Unidade temática: oralidade.
Habilidades: (EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à 
melodia.



6° ano.
Linguagens: Língua Portuguesa e Ciências Humanas – história.
Unidade temática: Língua Portuguesa - estratégias de leitura, apreciação e 
réplica.
Unidade temática: História - tempo, espaço e formas de registros.
Habilidades Língua Portuguesa: (EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e 
entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, 
artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, 
quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos.
Habilidades História: (EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber 
histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas 
formas de registro em sociedades e épocas distintas.



Investir em brincadeiras e vivências de descoberta,
interação e estimulação pode se caracterizar como uma
aposta muito interessante para a composição de momentos
de partilha, exploração e fortalecimento dos vínculos
familiares. Nessa possibilidade, o território da casa e da
escola torna-se palco possível para imaginação, invenção e
aventuras. É importante lembrar que o brincar é uma ação
da experiência humana, sem idade e tempo; basta soltar a
criatividade e vivências espontâneas e significativas podem
ser compostas.



Bebês (zero a 1 ano e 6 meses).
PUFV: Exploradores de Si no Mundo.
Campo de experiência: “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01ET05) Manipular materiais 
diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.



5° ano.
Ciências.
Unidade temática: vida e evolução.
Objeto do conhecimento: nutrição do organismo; hábitos alimentares.
Habilidades: (EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas 
características dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades 
individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde 
do organismo.



9° ano.
Ciências.
Unidade temática: Terra e Universo.
Objeto do conhecimento: vida humana fora da Terra.
Habilidades: (EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da 
sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à 
vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos 
em viagens interplanetárias e interestelares.



Na esteira das atividades propostas no tópico
“Geometria”, pedir que os estudantes façam um mapa ou
uma planta baixa de suas casas, dando especial atenção a
quatro questões: como é dividida a casa, quem vive na casa,
como se comunicam na casa e onde são seus lugares
preferidos na casa. Assim como no tópico “Geometria”, é
fundamental respeitar o modo de fazer de cada faixa etária
ao reconhecer e registrar esses aspectos das casas. Os
resultados (que podem ser desenhos, fotos, maquetes,
mapas, narrativas) serão enviados aos educadores e
compilados ou apresentados em sala de aula aos colegas.
Essas cartografias podem oferecer subsídios importantes
para entender como as propostas enviadas pelo professor se
integram às muitas formas de habitação, famílias, cultura de
comunicação e interesses das crianças.



Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores Investigadores.
Campo de experiência: “Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF01) Expressar ideias, 
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.



4º ano.
História.
Unidade temática: circulação de pessoas, produtos e culturas
Objeto de conhecimento: o mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais.
Habilidade: (EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de 
comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais 
tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus significados 
para os diferentes grupos ou estratos sociais.



6º ao 9º ano.
Arte. 
Unidade temática: Artes Visuais.
Objetos de conhecimento: Materialidades.
Habilidade - (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.)



Os professores podem orientar os estudantes e suas
famílias a compor portfólios para o registro de ações,
atividades e experimentações de aprendizagem. Assim, o
portfólio caracteriza-se como uma coletânea de evidências,
experiências e descobertas que documentam o
desenvolvimento, as competências e as habilidades do
estudante. Desse modo os portfólios representam uma
trajetória de aprendizagem, dando abertura para a
construção de um processo de reconhecimento e
autorreflexão ao estudante, oferecendo-lhe arranjos para
sua autoavaliação e ofertando a oportunidade para
tensionar e ampliar suas aprendizagens. Ademais, os
portfólios também servem como recurso poético de cuidado,
preservação, criação e arquivo das vivências de
aprendizagem.



Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
PUFV: Exploradores Investigadores.
Campo de experiência: “Traços, Sons, Core e Formas”.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais.



3° ano.
Geografia e História.
Unidade temática: Geografia - formas de representação e pensamento espacial.
Unidade temática: História - a comunidade e seus registros.
Objetos de conhecimento: Geografia - localização, orientação e representação 
espacial.
Objetos de conhecimento: História - a noção do “Eu” e do “Outro”: registros de 
experiências pessoais e da comunidade no tempo e no espaço.
Habilidades Geografia: (EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro 
ou comunidade em que vive.
Habilidades História: (EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais 
que as pessoas exercem em diferentes comunidades. 



8° ano.
Linguagens: Língua Inglesa e Arte.
Unidade temática: Língua Inglesa – práticas de escrita.
Unidade temática: Arte - Artes Visuais.
Objetos de conhecimento: Língua Inglesa - produção de textos escritos com 
mediação do professor/colegas.
Objetos de conhecimento: Arte - processos de criação.
Habilidades: Língua Portuguesa - (EF08LI04) Utilizar recursos e repertório 
linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: planos, 
previsões, possibilidades e probabilidades.
Habilidades: Arte - (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.



“[...] usar algumas palavras que ainda não tenham idioma.”
- Manoel de Barros
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Tracejamos e percorremos nesta produção algumas possibilidades, caminhos,

pistas e ferramentas de exploração pedagógica amparando-nos em nossos princípios de

cooperação e cidadania e nos territórios de encontro entre a escola e a casa. Nosso

intuito, assim como essas palavras de Manoel de Barros nos mostram, foi movimentar

invenções possíveis, relações e articulações entre as experiências, descobertas e

conhecimentos que se instauram como acontecimentos significativos no campo da

educação e, consequentemente, ao trabalho pedagógico de nossos professores.



Os pressupostos e linhas metodológicas do PUFV nos possibilitam perceber que,

entre a porosidade das práticas pedagógicas e os territórios das escolas e de crianças e

adolescentes, há a constituição de um campo tensional e inventivo por onde pode

acontecer a circulação de uma educação colaborativa, cooperativa e investigativa. Nesse

contexto, as ações pedagógicas e os processos educacionais se efetuam nos territórios

de vida, e o fazer-escola se movimenta pela vida, pela livre expressão, pelas

descobertas, pela experimentação e pela cooperação.



Por fim, entendemos que extrair arranjos

educacionais a partir dos territórios e lugares onde a

vida acontece, onde as significações do mundo

podem ser experimentadas e onde boas indagações e

investigações podem ser compostas nos reafirma com

intensidade a potência de uma aprendizagem viva,

significativa e ativa. Afinal, acreditamos que, como

nossa campanha de comemoração dos “25 anos do

PUFV” afirma, “Gente que pergunta cresce”.
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