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1 ~ C o ntexto da realidade d a educaçã·o b rasilei ra 

Desde a (?onstituiÇão Brasileira de 1988, os especiallstas da EdUca·ção e os 

legisladores brasileiros._:vên:i buscando caminHos pa·ra a unicidade do Curtlculo Nado'nal. 

De lá para cá, muitas forám as fentativas, for8.m ·preparados docúni·entos e normátivas 

com esse objetivo, porém:· apesar dos avanÇos, ainda não se conseg•uiu àtin•gir e·sse· 

propósito . 

. No ano de 1996, a Lei de Diretrizes é 'Bas~ -:_. LDB nº 9394/96, jà dispõe no ·seu 

art. 9°, inciso IV, ser ihclimbência da União "S'stabelecer,. em éolaboração com os· 

Estados, Distr'ito Federal e os Municlpios, co·mpetêr1Cia•s e direfrízes para a educaçl\o • 

infantil, o ensino funda·mental e o ensíno médio, q·ue · nortearão os turrículos e os seus 

conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação b'àsica comum". 

Com fundamentação na LDB, em 1997, o Ministério da Educação - MEC -

publicou e passou a adotar como referência para a Ed·ucaçao, o·s Parâmetros C·urriculares 

Nacionais (PCNs), lançados com o objetivo de nortear a educação nacionaL Os PCNs 

foram a base de construção dos currículos para o Ensino Fundamental e Médió, tornando

-se o primeiro passd para um processo . de· unifi~ ção cu·rricular. Os P.arâ'metros 

Curriculares Nacionais sào diretrizes separadas ·por díscipl inas (co·mpo·nentes 

curricualres) e não possúem o poder de obríga·toriedade._Funcionaiam como referenciais 

para a renovação e reélabo·ração da proposta curri'cular da esco'la até a definição das 

diretrizes curriculares. 

A constituição . de conteúdos nos PCNs d8íxava lacuna-s na elaboração do 

currículo. Esta falta de unicidade gerou um conf unto de obras didáticas Com conteúdos 
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às vezes totalmente dispares. Determinados conteúdos eram tratados numa série/ano 

por uma obra, ficavam descobertos em outra ou seriam aportados para os estudantes 

apenas em outro momento do processo de formaçao. Este quadro é bem tfpico, 

especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A legislação brasileira apresenta,. no seu histórico, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais especificas para cada nlvel de escolaridade da educação. A exemplo disso, 

temos as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil - DCNEI, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - · DCNEF e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio - DCNEM. 

Em 2010, a Resolução CNE/CEB nº 07 do dia 17 de dezembro do mesmo ano, 

tendo como novo cenário o Ensino Fundamental de nove anos, aprovado pela Lei no 

11 .27 4, de 6 de fevereiro de 2006, e com a inclusão das crianças de seis anos de idade 

nesse nível, estabeleceu uma restru turação no pensamento curricular do Ensino 

Fundamental, tendo em vista que essa etapa Incorpora um estudante com a Idade de 

seis anos e com uma proposta focada na alfabetização. A resolução fixa no Artigo 1° das 

Diretrizes Curriculares a serem observadas na organização curricular dos Sistemas de 

Ensino e de suas Unidades Escolares. 

É importante evidenciar que a legislação ~ducaclonal brasileira , especialmente a 

partir da LDB 9.394196 , já assinalava para um ensino obrigatório de nove anos de 

duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o que, por sua vez, tomou-se meta da 

educação nacional pela Lei nº 10.172/2001 , que aprovou o Plano Nacional de Educação. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio foram homologadas através 

da Resolução CNE/CEB nº 3, de 26 de junho de 1998, que já traz no seu artigo 2° a 

questão da organização curricular. As Diretrizes Curriculares do Ensino Médio sofreram 

alteraçoes recentes com a Lei 13.415 de 16 de feverei ro de 2017. Por não ser objeto 

deste Parecer não discorreremos sobre o tema. 

Destarte, é importante destacar que não foi por falta de legislação que não 

aconteceu a unificação curricular. As diretrizes especificas são nonnas para cada nfvel 

da Educação Básica e possuem como objetivo maior. a orientação para elaboração dos 

planejamentos curriculares tanto nas unidades as.colares quanto nos sistemas de ensino. 

Somente em 201 O surgiram as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica (DCNs), regulamentada pela Resolução CNE/CEB Nº 4 de 14 de abril 
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de 201 O. Como estabelece no seu Art. 1 ° "Define Diretrizes Curriculares para o conjunto 

orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da Educação Básica .. .", 

contempla o conceito de Educação Básica, os principies de organicldade , 

sequencialidade além da articulação, relação entre as etapas e modalidades, articulação, 

Integração e transição entre estas. 

As DCNs mostram um avanço na direçao d!! colocar o estudante, no centro do 

processo e aprofunda a centralidade do processo de aprendizagem, reafirmando como 

garantir o que ele tem direito de aprender e ressaltam também, fundamentação teórica 

para a Base. As DCNs reforçam a importância do estudante ter acesso ao conhecimento 

cultural e cientifico, assim como o contato com a natureza, preservando o modo que ela 

se situa no mundo. As OCNs estabelecem eixos estruturantes do currículo e consideram 

os principias éticos, pollticos e estéticos que deveriam nortear a produção do 

conhecimento nas escolas, algo que a Base valida e reforça. 

Assim como a BNCC, as diretrizes explicitam a educaçao como um direito 

fundamenta l de cada ser humano, ou seja, um direito que não pode ser retirado, devendo 

ser assegurado pelo Estado. Elas garantem, assim, o ensino gratuito e de qualidade em 

todas as etapas e modalidades da educação básica. Nas diretrizes, o currtculo, a exemplo 

da BNCC, possui uma base nacional comum e, dessa forma, deve ser atendida por todas 

as escolas do pais. Entretanto, as DCNs abrem um enorme espaço para a diversidade 

de cada região, abrangendo as peculiaridades locais, tanto sociais quanto educacionais. 

Por esta gama de variações existentes nos documentos que surgiram com o 

objetivo de combater a desigualdade na Educação Brasileira, acredita-se que o 

estabelecimento de uma Base Nacional Comum Curricular - BNCC - pode ser um fator 

de indução de mudanças e consequente redução de desigualdades, pois a Base define 

quais as aprendizagens essenciais que todos os estudantes necessitam, e as reconhece 

como direitos de aprendizagem, além de permitir o desenvolvimento de forma orgânica e 

progressiva, bem como os demais documentos, possuindo ainda um caráter nonnativo. 

A Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 20 de dezembro de 2017, pela 

Resoluçao CNE/ CP nº 2/2017, além de definir os conhecimentos essenciais que os 

estudantes de todas as escolas do pais devem aprender ano a ano na Educação Básica, 

introduz dois eixos fundamentais que farão com que os Currlculos dos estados e dos 

municípios promovam a equidade e ao mesmo tempo contemplem a flexibilidade: a 
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adoção da base nacional comum e da parte diversificada. A base nacional comum, a ser 

complementada, em todos os sistemas de ensino e em todos estabelecimentos escolares, 

pela parte diversificada, incluindo caracterlSticas regionais e locais da sociedade, da 

cu ltura , da economia e dos estudantes. 

A Resolução CNE/ CP nº 2/2017, que institui a BNCC, dispõe no Capltulo li do 

planejamento e organização dos Currlculos: 

Art. 5° A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares pOblicas e privadas da Educação Bâslca, dos 
sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou reVisarem 
os seus currlcu1os. 

§1° A BNCC deve fundamentar a concepção, tormutaçao, implementaçao, 
avaliação e revisão dos currículos, e consequentemente das propostas 
pedagógicas das Instituições escolares, contribuindo, desse modo, para a 
articulação e coordenação de pollticas e ações educacionais desenvolvidas em 
êmbito federal, estadual. dlstrttal e munlclpal , especialmente em relação à 
formação de professores, à aval iação da aprendizagem, à definição de recursos 
didáticos e aos critérios deflnidOfes de infraestrutura adequada para o pleno 
desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. 

§2° A lmptementação da BNCC deve superar a fragmentação das poUticas 
educacionais, ensejando o fortalecimento do reg ime de colaboraçto entre as três 
esferas de governo e balizando a quaUdade da educação ofertada. 

Ainda no Capitulo Ili da Resolução trata do Currlculo e da Proposta Pedagôgica: 

Art. 7° Os currlculos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da 
Educação Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma 
parte diversificada, definida pelas Instituições ou redes escolares de acordo com a 
LOS, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento das características 
reg ionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas pelos Orgaos 
normativos dos respectivos Sistemas de Ensino. 

Paragrafo Onlco. Os currlculos da Educação Bé.sica, tendo como referência à a 
BNCC, devem ser complementados em cada Instituição escolar e em cada rede 
de ensino, no émbito de cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, as 
quais nao podem ser consideradas como dots blocos distintos justapostos, 
devendo ser planejadas, executadas e avalladas como um todo integrado, 

Art. 8º Os currlculos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede 
de ensino, devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, 
considerando, para tanto, o contexto e as características dos estudantes. 

Os currfculos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, bem 

como as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio de todo o território brasileiro deverão ser 
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orientados pela BNCC, pois a mesma enfatiza o currlculo como uma parte importante da 

organização escolar e faz parte do Projeto Polltico Pedagógico de cada escola. Por isso, 

ele deve ser pensado, discutido e elaborado, considerando a partir do fundamento e do 

que estabelece a BNCC. 

A organização do curriculo torna-se necessá,ria porque, com o reconhecimento da 

escolarização como direito de todos, precisou-se de uma definição de competências e 

habilidades para serem desenvolvidas por todos os estudantes. Nesta perspectiva, foram 

definidos conteúdos mlnimos para cada série ou etapa. No entanto, o currlculo não diz 

respeito apenas a uma relação de conteúdos, mas envolve também: 

•questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e administrador/professor, 
quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou 
seja, envolve relações de classes sociais (classe dominante/classe dominada) e 
questões raciais, étnicas e de gênero, não se restring indo a uma questão de 
conteúdos•. (HORNBURG e SILVA, 2007, p.1). 

Em 2018 o Ministério da Educação - MEC elaborou o Guia de Implementação da 

BNCC e convocou escolas públicas de todo o pais para a realização do dia ' D" que foi 

organizado em março. Esse evento marcou o inicio de todo o processo. Os vinte e seis 

estados do Brasíl aderiram à construção coletiva dos Currlculos, considerando o que reza 

o Guia de Implementação da BNCC deixando claro que a Base define os conhecimentos 

essenciais que os estudantes da Educaçao Infantil e do Ensino Fundamental devem 

aprender e que os Currículos dos Estados e dos Municlpios devem garantir o que determina 

a Base. 

li. Diretrizes Legais do currículo do Oeiras-PI 

O curriculum de Oeiras - PI, é um documento realizado com muito estudo e diálogo 

entre os grupos técnicos e a participação dos educadores de todas as escolas da rede de 

ensino de Oeiras - Piaul, tendo como base legal a Constituiçao Federal de 1988 que já fazia 

menção à adoção de um currlculo escolar por todas as instituiçoes de ensino do pais com 

o intuito de garantir que todos os estudantes do Brasil tivessem acesso a uma série de 

conteúdos fixos, considerados mlnimos para a formaçao básica. Sendo posteriormente 

complementada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação que ~rienta a definição das 
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aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mlnimos a serem ensinados. A 

LDB ainda estabeleceu uma série de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que guiava 

a elaboração dos currfculos das escolas tanto no ensino fundamental como no ensino 

médio. 

Em 2014, a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) defendeu como meta 

a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para todo Brasil. Esta por 

sua vez foi homologada em 2017 e passou a ser referência obrigatória para a construção e 

adaptação dos currlculos de todos o_s sistemas e redes de ensino do pais que seguem com 

autonomia para elaborar, por meio do currículo, saberes, valores, atitudes, competências, 

habilidades, conhecimento, metodologia de ensino, abordagens pedagógicas e avaliações. 

incluindo elementos da diversidade Íocal. 

111. A Construção do Currículo do Município de Oeiras - PI 

O currículo do ensino fundamental do Município de . Oeiras-Piauf, com 

fundamentação no disposto das determinações legais, em especial a LDB 9394/96 e a 

BNCC institulda pela Resolução CNE/CEB 02/2017 e, também, pelo material 

disponibilizado para os Estados e Munlclplos pelo ProBNCC, nas experiências de saberes 

já construídos ao longo dos anos, nos direitos de aprendizagens e nos padrões de 

qualidade na educação, propõe a garantia do direito às aprendizagens e ao 

desenvolvimento integral, considerando as diferentes formas de aprender e a criação de 

estratégias e oportunidades para todos os educandos, reconhecendo e respeitando a 

riqueza das diferenças e da diversidade presentes no cotidiano escolar. 

Dessa forma, o documento foi elaborado considerando diferentes visões, 

concepções, crenças e métodos, por meio de um processo dialógico e colaborativo, que 

incorporou as díversas vozes, onde houve a participação democrática de técnicos e 

professores da rede municipal de educação. 

A construção do documento passou por várias etapas até chegar ao documento 

propriamente dito, como: nomeação de uma comissão geral através de portaria . formaçao 

de técnicos para multiplicar saberes, estudo grupal da BNCC nos espaços escolares, 

formaçao de grupo para elaboraçao do documento com representatividade de todas as 

escolas e por área de conhecimento. Cada grupo se reunia frequentemente para estudo, 
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debate e compilação de ideias e saberes. 
-----

Ainda com o intuito de fortalecer a democracia do processo de construção do 

Currfculo, realizou-se audiência pública no dia 1 O de dezembro de 2019 com a participação 

do grupo docente da Rede Municipal de Educação, SINTEMO, CME e outros participes da 

sociedade. Após a Audiência Pública , entregou-se o documento completo a representantes 

do CME. 

No ano de 2020, devido ao cenário pandêmico, o CME não fez a análise devida. 

Iniciando a análise do documento no inicio do ano de 2021. Após análise, o CME retornou 

o documento para a Secretaria Municipal de Educaçao com algumas observações para 

alteração. 

A Secretaria Municipal de Educação retornou o documento ao CME com todas as 

alterações sugeridas. Com o retomo do documento, a plenária do CME reuniu-se e, após 

análise, deliberou para a expedição do parecer conclusivo. 

IV. Estrutura e Organização do Currículo de Oeiras - Piauí 

O Currículo do municipio de Oeiras abrange a escolaridade de todos os estudantes 

do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais), tendo como principal objetivo a 

garantia do direito de aprender com qualidade e equidade, sendo que, a qualidade do 

ensino tem sido o fio condutor para muitas discussões e debates no cenário brasileiro e a 

elaboração de um currículo que sistematize esse direito de cada criança e de cada 

adolescente oeirense. O referido currículo divide-se em Pressupostos de Aprendizagem e 

Organização Curricular (componentes curriculares). 

No Pressuposto de Aprendizagem, este faz referência a teóricos educacionais que 

norteiam e orientam sobre a construção do currlculo, mencionando a importancia do 

preparo do cidadão para o seu exercfcio no mundo ao qual este estiver inserido, abordando 

ainda o valor da coletividade. O Currlculo municipal se norteia na LDB 93/93 (Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional), na Constituição Federal de 1988 e na BNCC, 

com ênfase no que é Indispensável que todos tenham aprendido ao final do processo, e 

considerando-se a diversidade de todos. 

Nas competências Gerais do Currlculo, há a indicação de que as decisões 

pedagógicas devem ser orientadas para o desenvolvimento de tais competências. Por meio 
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da indicação clara do que os alunos devem "saber" (considerando a constituição de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem "saber fazer

(considarando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exerclclo da cidadania. 

O currículo do municfpio de Oeiras buscando oferecer uma educação de qualidade 

equanime para toda a Rede Municipal de Ensino prioriza as dez competências básicas da 

BNCC: 

1. Valorizar e utlllzar os conhecimentos historicamente construfcioo sobre o mundo 
tisico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar pare a construçlo de uma sociedade Justa, democrática e 
inclusívs. 

2.Exercitar a curiosidade Intelectual e recorrer é abordagem própria das clenclas, 
Incluindo a fnvestigaçllo, a reflaxlJo, a anéHse critica, a imsglnaçlo e a criatividade, 
para Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluçôes (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manffestaçôes artfsticas e culturais, das locais -,s 
mundiais, e tambt§m participar de pnltlcas dWersificadas da produçllo ar1.lstico 
cultural. 

4. Utilizar diferentes Jing<Jagens - verbal (oral w visual-motora, como LJbras, e 
escrita), corporal, visual. sonora e digital -. bem como conhecimer1tos das 
/inguag,ms artfstfca, matemática e cientlf,ca, para se expressar e partllhar 
Informações, experiências, Ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mótuo. 

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de lnformaçSo e comunicaçSo 
de forma critica, significativa, renexlva e t§tlca nas diversas praticas sociais 
(incluindo as escolares) pars se comunicar, acessar e disseminar informaç(Jes, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva. · 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vWências culturais e aproprlarMse de 
conhecimentos e exporiências que lhe pOS$ibilitem ente,uier as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercfclo da cidadania e ao 
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crftlca e 
rosponsabllldade. 

7. Argumentar com base am fatos, dados e JnformaçOes confitlveis, para fonn<Jlar, 
negociar e defender Ideias, pontos de vista e dscisô&s comuns QUé respeítam e 
promovam os direitos humanos, a consciência socloambiental e o consumo 
respons/Jvel em Smbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relaçlo ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

B. Conhecer.se, apreciar.se e cuidar de sua saCide tisica e amoclonal, 
compreendencJo..se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 
outros, com autoct1tica e capacidada para lidar com elas. 
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9. Exercitar a empatia, o dí{J}ogo, a rasoluçao de conflitos e a cooperaçilo, fazendo
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhlmtmto e valorlzaçao da diversidade ele indivldvos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconc.eitos de qualquer 
natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, nexlbifldade, 
resilléncfa e determlnaçao, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democratkos, lncluslvos, sustentáveis e solidários. 

BNCC (2017, p. 8 e 9.) 

O currículo de Oeiras foi pensado com o intuito de melhorar as aprendizagens dos 

discentes, de modo que todos sejam incluídos nesse processo de Educação Inclusiva e 

Equânime, sendo oferecido: 

a) Salas de Atendimento Educacional Especializado àqueles que assim 

necessitarem: 

b) Educação Integral visando melhorar as habilidades dos educandos; 

c) Educação do campo mantendo as crianças próximas ás suas familias e com 

oportunidade de desenvolvimento da aprendizagem; 

d) Educação Quilombola mantendo a cultura e hábitos afro-descendentes, 

Educação de Jovens e Adultos a todos aqueles nêo tiveram ou não puderam cursar seus 

estudos na idade certa; 

e) Aceleração da aprendizagem àqueles que apresentarem distorção idade/ série, 

a fim de, concluir o ensino Fundamental na Idade certa. 

A organização curricular do ensino fundamental abrange obrigatoriamente, 

conforme o artigo 26 da LDB, o estudo da Língua Portuguesa, da Matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e polltica, especialmente a do 

Brasil, bem como o ensino da Arte, da Educação Física e do Ensino Religioso. Os 

componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são organizados por Áreas 

de Conhecimento. 

O Ensino Fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, mas às 

comunidades indlgenas é assegurada também "a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem" (Constituição Federal, art. 210, §2°, e art. 32, §3° da 

LDB) . Cada área de conhecimento estabelece competências e particularidades especificas 

para a formação Integral dos alunos do Ensino Fundamental cujo desenvolvimento deve 

ser promovido ao longo dos nove anos. (Trecho do Currículo pág. 34). 
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V. Ensino Fundamental 

O Currlculo do Munlclplo de Oeiras segue a mesma estrutura apresentada na 

BNCC para o Ensino Fundamental organizado por 05 áreas de conhecimento e 

componentes curriculares. Essa estrutura favorece a comunicação entre saberes dos 

diferentes componentes curriculares. Elas se interceptam na formação dos alunos , embora 

se preservem as especificidades e os saberes próprios construidos e sistematizados nos 

diversos componentes. 

Cada área de conhecimento estabelece competências e particu laridades 

especificas para a formação integral dos alunos, cujo desenvolvimento deve ser promovido 

ao longo dos nove anos. 

VI. Componentes curriculares 

O documento está organizado por área de conhecimento, apontando para cada 

componente curricular os seguintes tópicos: marco legal, competências específicas, 

objetos de conhecimento, habilidades, organização do componente. 

A terceira parte do Currlculo do municlpio de Oeiras - Piaul apresenta a 

organização curricular do Ensino Fundamental dividida em cinco áreas da conhecimento, 

conforme a BNCC, em: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas e Ensino Religioso. 

Cada área de conhecimento é composta por componentes curriculares, indicados 

a seguir: 
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Cada componente curricular apresenta as concepções, conceitos e matrizes de 

cada etapa do Ensino Fundamental. 

No que se refere às áreas de conhecimento, cada uma estabelece as 

competências e particularidades específicas para a formação integral dos alunos a serem 

desenvolvidas ao longo dos nove anos do Ensino Fundamental. Para que haja o 

desenvolvimento das competências especificas, cada componente curricular apresenta as 

habilidades relacionadas aos diferentes objetos de conhecimento, organizados em 

unidades temáticas. 

Em Língua Portuguesa, as unidades temáticas são estruturadas a partir das 

Práticas de Linguagem que são construidas nos seguintes campos: campo da vida 

cotidiana (anos iniciais), campo artlstico-literário; campo das práticas de estudo e 

pesquisa; campo da vida pública; campo jornallstico-midiático (anos fina is); campo de 

atuação na vida pública (anos finais) . Em cada campo de atuação, são realizadas as 

práticas de linguagem que abrangem os seguintes eixos: eixo da leitura, eixo da produção 

de textos, eixo da oralidade, eixo da análise lingulstico-semiótica. 

O componente curricular Arte centra-se nas linguagens de Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro que envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e 

refletir sobre as formas artlsticas. Apresenta as seguintes dimensões: criação, critica, 

estesia, expressão, fruição, reflexão. Cada uma das quatro linguagens constitui uma 

unidade temática. Além dessas unidades temáticas, o currlculo do município de Oeiras 

apresenta também a unidade Artes Integradas. 

O currículo do componente curricular Arte resgata os recursos cul turais da 
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comunidade oeirense, recria a história local e desperta o sentimento de pertencimento. 

O componente curricular Educação Física ensina não só o conteúdo, mas também 

prepara o educando para a vida , uma vez que a junção teoria e prática proporcionam a 

transformação física e psicológica, nem como a formação do individuo. 

Os objetos de connhecimento do componente Educação Física estao agrupados 

em seis unidades temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, 

práticas corporais de aventura (anos finais) . 

Com relação ao componente curricu lar Llngua Inglesa, o mesmo é ofertado a partir 

do 6° ano, ou seja , no Ensino Fundamental Anos Finais e foi desenvolvido com base nas 

práticas de linguagens contextualizadas, estabelecendo objetos de conhecimentos e 

habilidades com ênfase nas seguintes concepções: concepção de linguagem como prática 

social; perspectiva dos (multi) letramentos; visao de inglês como língua franca; conceitos 

de interculturalidade. 

A matriz curricular de Llngua Inglesa divide-se em eixos: eixo da oralidade, eixo 

da leitura, eixo da escrita, eixo dos ·conhecimentos lingulsticos , eixo da dimensao 

intercultural. Apresenta como unidades temáticas: interação discursiva, compreensão oral, 

produção oral, estratégias de leitura, práticas de leitura, práticas de leitura e construção 

de repertório lexical, atitudes e disposições favoráveis do leitor, estratégias de escrita e 

pré-escrita , práticas de escrita e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: 

escrita e pós-escrita , manifestações culturais, comunicação intercultural, práticas e leitura 

e novas tecnologias, estudo do léxico, gramática, língua inglesa no mundo, língua iriglesa 

no cotld,iano da sociedade brasileira/comunidade. 

O componente curricular Matemática está organizado em cinco unidades temáticas: 

números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatlstica. As ideias 

fundamentais da Matemática penneiam os mais variados objetos de conhecir:nentos 

articulando de forma natural a construção dos eixos estruturantes determinados pela 

BNCC: contagem, proporcionalidade, equivalência, aproximação, operacionalidade, 

medidas, planejamento; execução de dados. 

A matriz curricular do município de Oeiras apresenta eixos articuladores 

complementares, cujos temas são baseados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, 

buscando conscientizar o educando e prepará•IO para a convivência em sociedade. 

No componente curricular Ciências, ~stao incluidas as diretrizes gerais para a 
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Educação Ambiental para todas as etapas, nlveis e modalidades de ensino da rede 

municipal de educação. Apresenta três unidades temáticas: Terra e Universo; Vida, 

ambiente e saúde: Matéria e energia. 

No que se refere ao componente curricular Geografia, a matriz curricular apresenta 

as seguintes unidades temáticas: O sujeito e seu lugar no mundo; Conexões e escalas; 

Mundo do trabalho; Fonnas de representação e pensamento espacial; Natureza, ambientes 

e qualidade de vida . 

Quanto ao componente curricular História, a matriz curricular apresenta a inclusão 

dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, como a história da África e das 

culturas afro-brasileira e lndlgena. 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a aprendizagem no ensino de História 

enfatiza a compreensão do tempo e do espaço a serviço do conhecimento de si, das 

referências imediatas do seu ciclo pessoal, da noção de comunidade e da vida em 

sociedade. Já nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o currículo propõe um processo de 

ensino em que se estabeleça a mobilidade das populações e de suas formas de inserções 

e marginalização na sociedade entre outros temas. Portanto, as unidades temáticas 

trabalhadas no Ensino Fundamental Anos Iniciais são: Mundo pessoal: meu lugar no 

mundo; Mundo pessoal: eu, meu grupo saciai e meu tempo; A comunidade e seus registros; 

As fonnas de registrar as experiências da comunidade; O trabalho e a sustentabilidade na 

comunidade; As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município; O lugar em 

que vive; A noção de espaço público e privado; Transfonnações e pertinências nas 

trajetórias dos grupos humanos; Circulação de pessoas, produtos e culturas; As questões 

históricas relativas às migrações; Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social: 

Registros da história: linguagens e culturas. Já no Ensino Fundamental Anos Finais, as 

unidades temáticas são: História: tempo, espaço e fonnas de registros; A Invenção do 

mundo clássico e o contraponto com outras sociedades; Lógicas de organização polltlca; 

Trabalho e formas de organização social e cultural; O mundo moderno e a conexão entre 

sociedades africanas e europeias; Humanismo, renascimento e o Novo Mundo; A 

organização do poder e as dlnãmicas do mundo colonial americano; Lógicas comerciais e 

mercantis da modernidade; O mundo contemporãneo o Antigo Regime em, crise; Os 

processos de independência nas Américas; O Brasil no século XIX; Configurações do 

mundo no século XIX; O nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a 
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metade do século XX; Totalitarismo e conflitos mundiais; Modernização, ditadura civil-militar 

e redemocratização: o Brasil após 1946; A história recente . 

O componente Ensino Religioso integra os elementos essenciais para a formação, 

tendo em vista o desenvolvimento e a promoção do ser humano em sua totalidade, em 

relação a si e a percepção do outro no·grupo social.a que pertence. 

A Matriz Curricular de Oeiras, pautada também na semiótica , promoverá ao 

discente o pleno conhecimento de toda a simbologia e plurissigníficação dos seus 

elementos culturais da cidade, atendendo, no caso do componente Ensino Religioso, os 

aspectos religiosos ou relativos à manifestação de fé, abrindo espaço para o constante 

diálogo das experiências religiosas vividas em seu contexto social. 

As unidades temáticas do referido componente são: identidade e alteridades; 

manifestações religiosas; crenças religiosas e filosofias de vida; práticas religiosas e TICs; 

tradições religiosas e sociedade; vida e morte nas tradições religiosas. 

VII , Pontos principais abordados no Currículo 

O Currlculo da Rede Municipal de Educação de Oeiras - PI contempla os 

fundamen_tos e as diretrizes essenciais que um documento curricular referencial deve 

possuir, pautado no entendimento que a educação é um processo dialógico e pennanente 

de formação que envolve todas as dimensões e aspectos da vida humana e considerando 

as exigências de uma padronização de equidade e qualidade da educação (fl. 5). 

Logo de início, destaca-se , nos marcos teóricos, conceituais e metodológicos, uma 

concepção de Currlculo como processo, abrangendo um conjunto de relações, que vao da 

prescrição à ação, das deliberações administrativas às préticas pedagógicas(fl.6). Destaca

-se, também, nessa sessão, o posicionamento de que o currículo da Rede Municipal de 

Ensino de Oeiras - PI é um documento constituldo a partir de anseios e práticas 

pedagógicas da coletividade dos sujeitos, com ele envolvidos, e na busca pela qualificaçao 

do processo educacional. 

Importa reconhecer, nesta sessao, que as competências e habilidades lnstituldas 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) devem encontrar sentido numa lógica que 

articula os principias da educação do Municlpio, segundo o Plano Municipal de Educação 

- PME/2015 - e a contextualização construida nesse Documento que inclui especificidades 
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e Identidades do território oeirense, a serem consolidados e particularizados nos Projetos 

Pollticos Pedagógicos (PPP). 

Cabe ressaltar, sob a legislação .e normatizaçao especificas, que o documento 

curricular manifesta-se sobre a importânCia da educação da Rede Municipal de Ensino ser 

Inclusiva e Equãnime, quando afirma " .. . que o cenário ético dos Direitos Humanos, sinaliza 

para a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos a todas as 

oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada individuo" e aponta, nesta 

sessão, as modalidades de ensino da Educação Básica como: Educação Especial, 

Educação Quilombola, Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos, 

contextualizando os aspectos regionais e locais, nos textos introdutórios e na organização 

curricular. 

Em conformidade com a BNCC, vale observar, ainda nesta sessão, que cada 

escola municipal deve organizar a parte diversificada do currlculo, e, uma vez integrada de 

modo Indissociável à Base e a este Documento, contemplará estudos sobre caracterlsticas 

geográficas, históricas, culturais, sociais, religiosas, politicas e econômicas do munlclplo, e 

um compromisso com a formação para a cidadania plena e o desenvolvimento integral dos 

estudantes; e as competências gerais configuradas na BNCC 2017, articuladas em tomo 

do conhecimento, pensamento cientifico, critico e criativo, repertório cultural, comunicação, 

cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, 

empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. desempenhando um papel 

significativo no processo de formação integral do educando, fomentando aprendizagens 

através do Projetos interdisciplinares, como observado o Núcleos de Cultura 

Cabe ressaltar, como importante aspecto no documento a correção de fluxo, 

através do projeto de aceleração de aprendizagem: Nenhum Aluno Para Trás, com a 

finalidade de proporcionar ""aos alunos que apresentam a chamada distorção idade-série 

efetivas condições para a superação de dificuldades relacionadas com o processo de 

ensino-aprendizagem". 

Vale mencionar e reafirmar que a avalição da aprendizagem no documento 

curricular do municlpio de Oeiras é vista como um recurso útil e necessário para apoiar 

professores, escolas e secretaria na busca de diagnósticos que nortearão a construção de 

instrumentos pedagógicos necessários para garantir os direitos de aprendizagem a todos 

os alunos matriculados na rede. Propõe-se uma prática educativa em que a avaliação esteja 
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presente em todo o processo de ensino e de aprendizagem, e integradora das dimensões 

de aspecto cognitivo e socioemocionais, atribuindo menos subjetividade e mais 

transparência a estas, considerando a perspectiva adotada na BNCC 2017 e na LDB. 

O último tema integrador do documento curricular concerne à Formação 

Continuada na perspectiva de o professor estar em constante atualizaçao por meio de 

diversos e em contato com novos modelos educativos, podendo assim realinhar sua prática 

pedagógica conforme as necessidades emergentes do século XXI , de acordo com o que 

preconiza a LDB em seu artigo 64, PME/20185 e demais legislações. 

VIII . Análise do Mérito 

A BNCC, por ter caráter normativo, norteou a e laboração e construção do 

Currículo e Semiótica do município de Oeiras - PI, levando em consideração as 

especificidades do municlpio, considerando a realidade do educando oeirense. 

A participação dos profissionais da educação, em suas respectivas áreas, na 

construçao desse currículo foi de suma importância e legitima o documento que representa 

o Ideal de educação que o municlpio de Oeiras- PI reconhece como direito dos estudantes 

da rede municipal de ensino. Contudo, o curriculo precisa ser algo vivo, e para isso requer 

efetividade nos processos de desenvolvimento das experiências de aprendizagem, a fim 

de garantir os direitos dos educandos, bem como o efetivo exercício dos trabalhadores 

da educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assegura que todos os 

currículos escolares devem conter conhecimentos essenciais e comuns a todos os 

estudantes brasileiros. Neste sentido, está previsto que todas as unidades brasileiras de 

educação básica devem garantir os conteúdos mlnimos estabelecidos na BNCC (2017), 

que tem como objetivo fornecer conhecimentos para o pleno desenvolvimento dos 

estudantes, a formaçao de atitudes e valores necessários para o exercfcio da cidadania 

em uma sociedade democrática e a qualificação para o trabalho. 

O municlpio de Oeiras - PI construiu o Currlculo e Semiótica por meio de 

orientações, participação de professores e gestores das diversas áreas de conhecimento, 

fundamentado no disposto das determinações legais, em especial a LDB Lei Nº 9394/9B e 

a BNCC institulda pela Resolução CNE/CEB 02/2017 ". material disponibilizado pelo 
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ProBNCC, bem como através de discussões e atividades, como a realização de Audiência 

Pública, demonstrando que o Currículo extrapola as paredes da sala de aula. 

Ressalta-se o reconhecimento do trabalho democrático e participativo com que foi 

construido o Currículo e Semiótica do muníclpío de Oeiras - PI. 

O Conselho Municipal de Educação, através de seus rela tores, elogia o esforço 

feito e o trabalho realizado pelos profissionais de educação da terra mafrensína. 

Dessa forma, entende-se que o currículo a ser adotado pelo munlclpío de Oeiras 

- PI deve ser o faro l das mudanças necessárias para o fortalecimento dos educandos da 

velha urbe, terra com muitas desigualdades e , apenas a educação surge como o caminho 

para provimento das mudanças necessária$. 

IX. Voto 

Considerando que os referenciais trazidos pela BNCC, tornam-se importantes e 

necessários para a adaptação das demais normas referentes à organização curricular 

das escolas de Educação Infantil e Enshio Fundamental, estabelecidas por este Conselho 

e pela Secretaria Municipal de Educação; 

Considerando que o Currlculo do Piaul é referência para todas as escolas que 

fazem parte do Sistema de Ensino do Estado; 

Considerando que as referências acrescidas à obrigatoriedade da BNCC, no que 

tange às particularidades do municlpio, enriquecem sua identidade; 

Considerando que o professor necessita de saberes e conhecimentos científicos, 

pedagógicos, educacionais, sensibilidade, ética, indagação teórica e criatividade para 

lidar com as situações presentes no ambiente escolar: 

Considerando o exposto nos termos deste Parecer; 

A Comissão para anállse do Currículo apresenta e recomenda ao plenãrio a 

aprovação do Currlculo e Semiótica do municlpio de Oeiras - Piaul para o Ensino 

Fundamental como referencial para a adequação Projetos Pedagógicos das escolas de 

Ensino Fundamental do municlpio de Oeiras ·_ Píaul, com as seguintes deliberações: 

a) Que o Conselho Municipal de Oeiras - Piaul normatize o Currlculo e Semiótica 

por meio de Resolução e dê conhecimento deste Parecer e a Resolução que dele for 

originada, â Secretaria Municipal de Educaçao; 
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b) Que a _formaçao de profe·ssores e gestores escolares, a avaliação das 

aprendizagens dos p_ovos . indígenas,· •ciganos, quilombolas e das pessoas com 

necessidades especiais sejam realizadas em fóruns especificos com cada público . 

X. Deliberação da Com•issão . 

A comissão do Conselho Municipal áe Educação de Oeiras - Piaui, tendo 

analisado o parecer da relatota, no seu inteiro teor, reconhecendo-o como seu, submete

-o à decisão do conselho pleno: 

É o parecer. 

Sala Virtual das SessõeS Plenárias "Professora Mõnica Sene" do· Cons-elho 

Municipal de Educação de Oeiras - PI , em 29 de junho de 2021 , 

Consº Joana 'Barbosa de ·carvalho 

Consº Manoel Alves Rodrigues 

Consª Marineide da Srlva Soares Rego Leite 

Consª Neri Barbosa Cãrva·fh'o de Oliveira 

Cons' Sueli Cêndida Rodrigues 

Consª Teresa Cristina de Araújo Sousa 

O Plenário do Conselho Municipal de Educação de Oeiras - Piauí a))rovoú p-ot, 
unanimidade. o parecer da Comissão . 

. Cons' Rosa ~ de Meneses 
Presidente do CME / Ôeiras - PI · 
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Resolução CME/PI n• 001/2021 de 29 de junho de 2021 

Aprova o Parecer Nº ·001/2021 - CME Oeiras/PI, que se 

mani'fesla sobre o Referencial Curricular para im'plementaç~o 

nas escofas de.Ensino Fundamenta l integrantes do Sistema 

Municipal de Ensino de Oeiras - Piaul. 

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE OEIRAS PIAUI, no uso 

de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO parecer nº. 105/2019 do Conselho Estadual de Ensino do Piaui, 

CONSIDERANDO o disposto no nº art. 9º da LDB 9394196, · 

CONSIDERANDO o d isposto no art.26 da Lei de nº 9 ,394/9.6, 

CONSIDERANDO a Lei nº 10.172/2001 do PNE, 

CONSIDERANDO o .disposto no art. 18 da Lei Estadual nº 5.101 , de 23/11/1999·, 

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Parecer CNE/CP nº 15/2017, e na Resolução do 

CNE/CP nº 02/2017 , 

R E SOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o Parecer CME Oeiras Piauí/PI nº 002/2021 relatado pekrs 

conselheiheiros a seguir: 

Cons• Joanã Barbosa de Carvalho; 

Consº Manoel Alves Rodrigues; 

Cons• Marineide da Silva Soares Rêgo Leite; 

Cons• Neri Barbosa Carvalho de Oliveira ; Consª Sueli Cândida Ro·drigues e Cons• 

Teresa Cristina de Araújo Sousa, apresentada na Sessão Plenária do dia 29 de Junho de 

2021 , o qual trata sobre o Currículo e Semiótica de Referência para implementaçã'o na·s 

escolas de Ensino Fundamental do Sistema Munícipal de En•sino de Oeiras Piaul . 

Rua Tabelião Galeno, s/n - Rodagem de Picos o ·eiras/Piauí cE·P: 64.500·000 

~ 
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e-mail: cmeoelraspiaui@gmail.com 
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Resolução CME/PI n•. 001 /2021 de 29 de junho de 2021 

Art. 2° Esta resofuçao entr~ em vigor a partir da data de sua pubflcaçao. 

Sala Virtual das Sessões Plenárias "Professora Mônica Sene" dO Conselho Mu·nicipal de 

Educação de Oeiras - Piauí, em 29 d0 junho de 202 1 . 

Cons•. Rosa~;o:-~·~e Mene·ses 

Presidente do CMEO/PI 

HOMOLOGO a Resoluçaó CME/Oeiras. Nº 001/2'021 do Egrégío Conselho Municipal de 

Educação de Oeiras, em Oeiras-PI, 02 de julho de 2'021 . 

Sebastiana Maria Lima Tapety 

Secretária de Educaçãb do Municipio de Oei"ras-PI 

Rua Tabelião Galeno, s/n - Rodage m de Picos Oei ras/Piauí CEP: 64.500-000 
e-mail: cmeoeiraspiaui@Rmail :com 


