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O processo de atualização curricular
em curso na Secretaria Municipal 

de São Bernardo do Campo 
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EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CURRICULAR

COORDENAÇÃO GERAL

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA: Rosaura Soligo

COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL: Renata Barrichelo Cunha

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Rosângela Veliago

COORDENAÇÃO DE EJA: Walkiria Rigolon

EDUCAÇÃO INFANTIL

Bianca Veronese | Carolina Cossi |  Lucianna Magri | Silvinha Zerbini 

ENSINO FUNDAMENTAL I

Adriana Ranelli Weigel | Carolina Cossi | Fábio D’Angelo | Fernando Isao Kawahara | Iara Nordi Castellani
Lilian Ceile Marciano | Luciana Hubner | Mário Donizeti Domingos | Patrícia Barreto

EJA 

Adriana Ranelli Weigel | Carolina Cossi | Gustavo Isaac Killner | Lilian de Cássia Miranda de Gioia | Rodnei Pereira 
Sueli Furlan | Wagner Palanch

EDUCAÇÃO INCLUSIVA | TECNOLOGIAS | EDUCAÇÃO INTEGRAL

Maria da Paz Castro (Gunga) | Paloma Epprecht e Machado de Campos Chaves | Walter Takemoto



A educação como criação
e o currículo como caminho
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A educação é uma criação humana 
e, por isso mesmo, podemos transformá-la.

Um currículo é um conjunto de conhecimentos e práticas 
que reunimos e oferecemos às crianças e jovens 

como sendo aquilo que nós, os adultos, 
decidimos que devem aprender. 

O currículo define qual é a ética do futuro do país. 
Define como queremos que as crianças e jovens 

olhem para a vida. 

Que ética, afinal, queremos? 
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Queremos a ética da acumulação, 
do poder e do êxito pessoal, 

que é como tem sido estruturado o currículo até hoje? 

Ou queremos a ética do cuidado, da solidariedade, 
da convivência fraterna e da compaixão, 

que é o que o futuro necessita? 

Sim. Porque ou aprendemos a cuidar ou perecemos. 

Não é o planeta que está em risco, mas a espécie humana.
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• acesso aos conhecimentos, práticas e experiências culturais 
relevantes para a formação integral dos alunos e para a 
participação na vida social como cidadãos solidários

• desenvolvimento da personalidade, do pensamento crítico, 
da solidariedade social e do juízo moral para que todos 
possam, cada vez mais, conhecer e transformar (sempre 
que necessário) a si mesmos e ao mundo em que vivem

• possibilidade de continuar aprendendo sempre, para além 
da escola.

O compromisso com a ética do cuidado 
pressupõe garantir na escola:
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Das orientações nacionais 
ao trabalho pedagógico em cada escola
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Uma proposta curricular 
tem quatro níveis principais de concretização:

– EXTERNOS À ESCOLA –

1. Nacional

2. Estadual/Municipal

– DA PRÓPRIA ESCOLA –

3. Projeto Político Pedagógico/Planos de Ensino

4. Planejamento do Professor (da rotina/das aulas)

Quatro níveis, pelo menos 10



O itinerário que nem sempre se vê…
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4. Planejamento do Professor (da rotina/das aulas)

Atividade Permanente: Roda de Conversa

3. Projeto Político Pedagógico/Planos de Ensino

Objetivo de aprendizagem: Participar de situações cotidianas de diálogo com toda a turma 
para desenvolver a expressão oral, a escuta, a capacidade de esperar a vez...

2. Municipal

Compromisso da Escola (indicado na relação de Propósitos da Educação Escolar):

Constituir-se, para todos os alunos, em um espaço de desenvolvimento progressivo 
das possibilidades de expressão e da autonomia, onde podem exercer o direito 

de manifestar interesses, desejos, necessidades, sentimentos, vontades, pensamentos, 
ideias, opiniões, desagrados. (Versão Preliminar da Proposta Curricular de SBC)

1. Nacional

Procedimentos destacados nas 10 competências da BNCC

- Expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
- Produzir sentidos que contribuam para o entendimento mútuo
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4. Planejamento do Professor (da rotina/das aulas)

Atividade Permanente: Leitura diária pela professora 

 2ª feira: Poema narrativo – Balada do Rei das Sereias 
 3ª feira: Curiosidades científicas – ‘Você sabia?’

3. Projeto Político Pedagógico/Planos de Ensino

Objetivo de aprendizagem: Conhecer textos de diferentes gêneros, literários e não literários

2. Municipal

Contribuição do ensino da língua para a formação dos alunos:

O acesso aos textos escritos deve ser significativo e funcional em situações que evidenciem 
a importância e a necessidade da leitura, e não seus usos escolarizados, como pretexto 

para ensinar outros conteúdos (Versão Preliminar da Proposta Curricular de SBC)

1. Nacional

Procedimentos destacados nas 10 competências da BNCC

- Desenvolver a imaginação, a criatividade e o senso estético
- Exercitar a curiosidade intelectual
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Portanto,

Os níveis de concretização são desdobramentos ajustados

1. Nacional

2. Estadual/Municipal

3. Projeto Político Pedagógico/Planos de Ensino

4. Planejamento do Professor (da rotina/das aulas)

PROPOSTAS
CURRICULARES
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Nesse itinerário do que ensinar 
para as crianças adolescentes, 

jovens e adultos 
que são alunos 

das escolas brasileiras, 
onde entram os livros didáticos, 

as apostilas 
ou outros materiais 

produzidos fora da escola?

Se forem bons materiais, serão subsídios para o planejamento do Professor, 
isto é, referências para o uso inteligente e ajustado, 

considerando as necessidades e possibilidades 
de aprendizagem dos alunos.

Essa condição de subsídio pressupõe formação continuada na escola 
para que o uso do material didático seja adequado à realidade.
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O currículo escolar 
depois do período de isolamento social 

Para não esquecer 16



Hannah Arendt nos faz lembrar que a educação 
é onde decidimos se amamos o mundo o bastante 

para assumir a responsabilidade por ele, 
é onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante 

para não expulsá-las do nosso mundo, 
para não abandoná-las aos seus próprios recursos, 

para não arrancar de suas mãos a oportunidade 
de realizarem algo novo e imprevisto para nós.

A educação é onde decidimos 
se amamos nossas crianças o bastante 

para apoiá-las na tarefa de renovar o mundo
e produzir inéditos.
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PÁGINAS E CONTATO

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E PUBLICAÇÕES COTIDIANAS

https://rosaurasoligo.wordpress.com/

SITE OFICIAL

https://rosaurasoligositeoficial.wordpress.com/

VOCÊ SABIA?! 
Grupo do Facebook para compartilhar informações sobre educação

https://www.facebook.com/groups/279888086615352

INFORMAÇÕES SOBRE O LIVRO DES|AMOROSAS

https://rosaurasoligo.wordpress.com/2021/11/17/desamorosas/
E-MAIL

rosaurasoligo@gmail.com
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