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Rosenilda Aranha

“ Professora..Como fica na sua opinião,  os 
objetivos das competências, e os objetivos da 
BNCC perante o ensino durante a pandemia?”

Val Ramos

“Diante dos problemas provocados pela 
pandemia teremos no futuro uma grande 
defasagem nas aprendizagens dos nossos 
alunos. Como as escolas podem lidar com 
esse desafio?”



Adriana Paiva

“ Sempre que passo por uma situação de 
padronização faço a reflexão sobre o real 
papel do professor. Quando se padroniza, 
muito se perde com relação a identidade”

Leandro Feliss

“ Mesmo com a BNCC devemos ir além, estudar 
a mesma e entender o que a BNCC propõe e 
importante, porém nós Professores não 
devemos limitar o nosso trabalho e nossa 
forma de lecionar somente nela.”



Adriana Dourado

“ A relação entre sujeito e o meio é 
muito significativo na vida escolar das 
nossa crianças e contribui muito do 
trabalho do professor.”

Judite Boaro

“ A relação da criança com o meio em que 
está inserido, já trás um conhecimento 
prévio importantíssimo como um ponte 
de partida para o professor trabalhar 
didaticamente em sala de aula.”

Ilda Gloser

“ O prof.trabalhar com a realidade do 
aluno há um aprendizado produtivo 
onde há participação no contexto real 
dos alunos, sendo cultural, social.”Kelli Cardoso

“ De grande importância o professor se 
colocar no lugar do aluno e 
compreender que só haverá resultado 
se tiver significado”

Sandra Stella

“ Trabalhar com métodos ativos, 
fundamentados na possibilidade de o 
aluno conduzir o próprio aprendizado 
e, assim, aprender a aprender.”



Luciane Cerqueira Silva

“ É necessário desapegar do obrigatório registro no 
papel na educação infantil colocando como foco na 
avaliação da criança, a criança pode e deve ser 
avaliado desde quando adentra ao portão da escola.”

Debora Cruz dos Santos Tavine
“É importante e fundamental adaptarmos o bncc e o 
currículo de acordo com a realidade dos alunos levando em 
consideração o que os cerca como os jogos olímpicos e o 
que está ocorrendo no momento. Mas infelizmente o 
sistemas de ensino, nos cobra um padrão, avaliações 
únicas sem adaptações e ficamos em conflito”



Erica Thais Tavares Da Silva

 ”bom dia professora Maria Carmem, 
estamos sendo " pegas" de surpresa com a 
chegada de livros didáticos para educação 
infantil o que a senhora pensa sobre isso? 
A BNCC fica como?”

Ana Leonor Alves Palma

“ Professora, qual a sua opinião em 
relação ao uso do livro didático na 
Educação Infantil? O livro didático 
contribui para a efetivação do currículo 
na educação infantil?”



Gislaine Cristina Valério

“ Os estudos sobre a taxonomia de Bloom tem 
proporcionado resultados significativos, pois estão 
estruturados de forma a oportunizar mudanças de 
pensamento, ações e condutas.”







CURRÍCULO
ARENA DE CONTESTAÇÃO

Interesses 
sociais, políticos 

econômicos e 
científicos

Conhecimento 
como algo em 
permanente 
construção e 
inter-relação

Espaço público 
de tomada de 

decisões



PRÁTICAS EDUCATIVAS DA PROFESSORA
 

Sentir, pensar, saber e fazer

• Observação e escuta.
• Registro, memória e documentação.
• Pensar, propor e planejar.
• As ações e as experiências.
• Acompanhamento e avaliação.



Currículo 
Prescrito/oficial

(Orientação dos conteúdos 
para a escolaridade 

obrigatória)

Currículo apresentado 
aos professores 
(Interpretação e 

escolhas)

Plano Curricular
Materialidades, 

propostas, 

Currículo da Vida 
Cotidiana

(As experiências cotidianas de 
vida das crianças cidade, 

parque, )

Currículo Emergente
(Professor agente ativo, 

vincula a vida cotidiana aos 
conteúdos)

Currículo em ação
(Real, guiado pelas práticas dos 

professores e crianças 
matizado pelos esquemas 

teóricos)

Currículo Realizado
(Efeitos do currículo 

na aprendizagem)

Currículo Avaliado
(Significados que foi 

constituídos)

CURRÍCULO EM PROCESSO
Gimeno Sacristán (2000)
Pacheco (2005)
Pinar (2015)



A criança subverte a ordem e estabelece 
uma relação crítica com a tradição, criando 

possibilidades de novas histórias...


