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Prezados(as) gestores(as) e professores(as), 

 

 

As ações da CGEB 2014 orientam-se pelas diretrizes da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo - SEESP, que se apoiam no princípio constitucional da educação 

como direito da criança, do jovem e do adulto, bem como nos princípios da descentralização 

e corresponsabilidade, comunicação e articulação, direcionados à construção de uma 

educação básica de qualidade. Sustentam-se em diretrizes e eixos temáticos quais sejam: 

gestão; currículo; recursos e materiais didáticos; formação; acompanhamento; avaliação, 

recuperação e reforço; acesso e permanência; engajamento da comunidade e regulação do 

sistema. 

Essas diretrizes e eixos temáticos desdobram-se em grandes temas, como: Avaliação, 

recuperação e reforço; Alfabetização; Educação Inclusiva: Equidade e Igualdade; Educação 

integral: o aluno e o conhecimento vistos como um todo; Pacto do Ensino Médio/ MGME/ 

Pacto dos anos iniciais; Aprimoramento do currículo; Reorganização dos ciclos: trabalho 

com município, progressão continuada, avaliação, ciclo intermediário, reforço e 

recuperação. 

Os eixos e diretrizes da CGEB, que serão desenvolvidos no ano de 2014, devem estar 

integrados e, em consonância, com o Plano de ação das Diretorias de Ensino e das Unidades 

Escolares. Uma das estratégias utilizadas pela CGEB para a divulgação desses temas será o 

documento orientador, que subsidiará a reflexão e normatizará os procedimentos para uma 

ação.  

Desta maneira, segue o primeiro documento orientador de uma série, sobre o tema 

Reorganização dos Ciclos, em especial, sobre o conceito de Progressão Continuada, que 

permeia todos os demais temas, diretrizes e eixos, a fim de suscitar o desejo de refletir sobre 

a ação e a necessidade urgente de mudanças tanto nas práticas pedagógicas como nas 

maneiras de avaliar os alunos, entendendo-se que a avaliação está a serviço, 

exclusivamente, da aprendizagem.  

Assim espera-se que a rede se aproprie e compreenda a relevância da Progressão 

Continuada, permitindo que os alunos experienciem o pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades cognitivas, afetivas e sociais e vivenciem ações que lhes assegurem o direito 

ao sucesso escolar. 

 

Secretário da Educação 

Herman Voorwald 

 

Secretária - Adjunta 

Cleide Bauab Eid Bochixio 
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  Apresentação  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 O documento orientador sobre “Progressão Continuada: olhares e ações que 

impactam na aprendizagem dos alunos”, que ora apresentamos, fará parte de uma série de 

outros documentos que formará uma coletânea que ficará disponível a todos os educadores, 

podendo subsidiar tanto as ações de formação descentralizadas nas Diretorias de Ensino, 

como servirem de sugestões de temas a serem discutidos em Aula de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (ATPC), como também, apoiarem as mudanças das práticas em sala de aula, visando 

sempre o desenvolvimento pleno do aluno. 

Este texto é o produto de uma série de estudos e discussões elaboradas entre vários 

Centros da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, tais como: Centro de Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI; Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais - 

CEFAF; Centro de Atendimento Especializado - CAESP; Centro de Planejamento e Gestão do 

Quadro do Magistério - CEPQM; Assistência Técnica da CEGEB - ATCEGEB; e, também, de 

representantes da rede, que compõem o Grupo de Trabalho - GT Progressão Continuada. 

Essa ação possibilitou um olhar sobre o conceito da Progressão Continuada, 

objetivando provocar uma ampla discussão sobre o tema, com a reafirmação da 

compreensão de educação como direito de todos e dever do Estado e com princípios 

constitucionais, dentre eles, a garantia do padrão de qualidade e da gestão democrática do 

ensino público. 

 Desejamos a todos os educadores que aproveitem o momento de formação, para que 

consigam desencadear o processo de construção de uma escola mais condizente com a 

atualidade. 

 

 

Maria Elizabete da Costa 

Coordenadora da CGEB 
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Introdução 

 
Se a própria escola não for capaz de se debruçar 
sobre os seus problemas, de fazer aflorar esses 
problemas e de se organizar para resolvê-los, 
ninguém fará isto por ela. (Azanha. Educação: 
Temas Polêmicos, 1995).  

  

 Garantir o direito à educação de todos e a todos, fundamentado no princípio de que 

todo indivíduo é capaz de aprender progressiva e continuadamente e, portanto, de 

experimentar, na conformidade de suas potencialidades cognitivas, afetivas e sociais, ações 

que lhe assegurem o direito ao sucesso escolar, é um dever do Estado e uma necessidade 

premente da sociedade atual. 

Nessa perspectiva, e com o intuito de ampliar e aprofundar, junto aos educadores, o 

processo de desconstrução/reconstrução do entendimento desse direito, iniciaremos nossas 

considerações com uma brevíssima retrospectiva das políticas educacionais implementadas, 

procurando contextualizá-las, política e socialmente, ao longo dos grandes marcos históricos 

da educação paulista. 

 Assim, se, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova ao se firmar com 

uma proposta de ensino voltada para todos, isenta de discriminação de classes sociais, 

centrada em um novo conceito de avaliação escolar e organizada por ciclos já se configurava 

como a proposta embrionária da Progressão Continuada, a implementação da Escola Parque 

de Anísio Teixeira, em 1950, reforça e clarifica esses conceitos, anunciando explicitamente 

seu repúdio à descontinuidade de estudos no itinerário formativo dos alunos.  

 
Em cada grupo, classe, eram organizados os 
subgrupos, por níveis de aprendizagem. A aprovação 
era automática e a reprovação não tinha lugar 
(CORDEIRO. Anísio Teixeira, uma “visão” do futuro. In: 
Estudos Avançados, 2011).  
 

  Em tempos de mudanças de paradigmas, na era da informação, imersa nas 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), numa sociedade dinâmica, que 

gera uma sensação permanente de incerteza, ocasionando uma verdadeira convulsão social, 



 

PROGRESSÃO CONTINUADA: OLHARES E AÇÕES QUE IMPACTAM NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

Página 8 de 21 

independente das vontades individuais ou institucionais, impõem-se pensar e repensar a 

escola, resgatando seus substratos para a inserção do ser humano na sociedade 

contemporânea, educando na diversidade, para a vida atual e futura, para a 

responsabilidade e para a felicidade possível, com base na educação integral.   

 Neste momento, em que a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, imbuída 

da perspectiva que instituiu o Ensino Fundamental em regime de progressão continuada, em 

conformidade com a Deliberação CEE nº 9/97, reorganiza esta etapa de ensino, com uma 

nova configuração dos ciclos, consoante com a atualidade e com o objetivo de consolidar os 

princípios que fundamentam o conceito deste regime, seu efetivo entendimento e os 

compromissos demandados para sua viabilização, compreende-se que é fundamental que 

toda a rede pública estadual possa resgatar, refletir e se apropriar dos conceitos que 

envolvem a progressão continuada. Para tal, propõe um amplo movimento de estudos, 

reflexões, debates e decisões necessários à desconstrução de noções equivocadas, de 

conceitos distorcidos e de apropriações incompletas, para que possa ressignificá-las, 

consolidando assim a própria função social da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/diretrizes_p0820-0830_c.pdf
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1 - Progressão Continuada da Aprendizagem  

 
O confronto que se passa na sala de aula não se 
passa entre alguém que sabe um conteúdo (o 
professor) e alguém que não sabe (o aluno), mas 
entre pessoas e o próprio conteúdo, na busca de sua 
apropriação. (CHAUÍ. In: WACHOWICZ. O método 
dialético na didática, 1991). 

 

 A Progressão Continuada se constitui em um regime de organização escolar que, 

fundamentado no princípio da flexibilização curricular, visa assegurar ao aluno do Ensino 

Fundamental as condições de tempo e as inovações pedagógicas necessárias ao exercício do 

direito subjetivo de se apropriar dos conhecimentos básicos desse nível de ensino, por meio 

de aprendizagens bem sucedidas, ajustadas ao seu ritmo e estilos de aprender. É um regime 

que exige alterações na concepção de ensino e de aprendizagem e, em especial da avaliação; 

implica em arranjos pedagógicos diferenciados, na viabilização de diagnóstico e 

acompanhamento contínuo da aprendizagem, na promoção da indicação e a oferta de 

atividades de reforço e recuperação e a adoção de uma avaliação que valorize o aluno no 

que ele sabe, capaz de estimulá-lo para avanços contínuos, que alavanquem seu progresso 

cognitivo. É um regime que se apresenta, diametralmente, oposto ao desenvolvimento de 

ações nas quais o aluno é promovido, passivamente, sem ter sido submetido a um processo 

de avaliação contínua, diagnóstica, cumulativa e prognóstica que o anime, quando 

necessário, a participar de atividades de reforço e recuperação. 

 Com essa concepção, a adoção da Progressão Continuada vem provocando, muito 

frequentemente, junto a educadores, a necessidade de novas leituras, posicionamentos e 

debates, que os estimulem a rever suas concepções e práticas, levando-os a repensar suas 

formas de trabalho, alterando rotinas docentes fortemente cristalizadas, perpetuadas e 

desprovidas de significância frente às premissas da concepção do regime implementado, 

lembrando que manter o status quo pode ser, em alguns casos, até mais confortável.  

Por outro lado, a progressão continuada, assim concebida, não enseja qualquer 

entendimento que traduza rebaixamento da qualidade de ensino, ao contrário, é no 

descumprimento do pressuposto de que TODOS os alunos são capazes de aprender que 
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germina a desqualificação do processo educativo. É nesse descumprimento que os ritmos de 

aprendizagem não são respeitados e que algumas intervenções significativas de 

aprendizagem não são efetivamente efetuadas, gerando diagnósticos do percurso formativo 

do aluno equivocados e ou distorcidos.  

Vale a pena destacar que para Espinosa (1988) o ato de afetar, de atingir o outro, é 

muito amplo, e sempre voltado para uma ação. Assim, no processo educativo, cabe ao 

professor, afetar, literalmente, o aluno, para o desenvolvimento de todo o seu potencial 

cognitivo, afetivo e social, devendo a avaliação estar, continuadamente, comprometida com 

o progresso e o desenvolvimento da aprendizagem conquistada pelo aluno, pois, o papel da 

escola e do professor é, também, o de retirar o processo avaliativo da redoma cristalizada 

em que se encontra e despender todo esforço e recursos possíveis para levar o aluno ao 

aproveitamento das atividades escolares, propiciando seu desenvolvimento cognitivo e 

social e, por consequência, seu progresso. 

 Por outro lado, destacando que a Constituição Federal de 1988 espelha o anseio da 

sociedade brasileira que aspira ter todos os seus cidadãos educados, acolhidos sem medidas 

de exclusão, urge que envolvamos, nesta reflexão, toda a sociedade, em especial, as 

comunidades escolares, para que todos e cada um em sua individualidade experimente o 

direito ao sucesso escolar. Pois, é no respeito à individualidade do aluno que se ratifica o 

reconhecimento de que não há homogeneidade no grupo classe, por mais parecidos que 

crianças e jovens possam se apresentar. Isto posto, o grande desafio que se apresenta à 

prática docente é o respeito simultâneo a essa individualidade e àqueles que compõem o 

micro universo/classe, espaço único em que se busca assegurar que todos usufruam o 

direito ao sucesso; daí ser de fundamental importância, retirar da escola as práticas 

fundamentadas na impessoalidade, na uniformidade, nos discursos empobrecidos que 

geram posicionamentos generalistas, que ignoram a diversidade e a participação 

diferenciada dos alunos. 

 Com esse entendimento, ressaltamos que o documento “A construção da proposta 

pedagógica da escola ‘A escola de Cara Nova’ - Planejamento 2000”, ao afirmar que, se em 

teoria a repetência parece apresentar vantagens para professores, famílias e até para 
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alunos, na prática, como já apontavam os educadores na década de 50, e como indicam hoje 

as pesquisas mais recentes, tem se constituído em instrumento de seletividade no processo 

escolar. De fato, na realidade, os alunos que mais necessitam da escola são aqueles que a 

repetência acaba expulsando, rotulando-os como incapazes ou, ainda, aqueles que assim se 

sentem, mesmo nela permanecendo. 

 Por outro lado, é de se destacar que a Progressão Continuada pressupõe, 

necessariamente, a adoção de alternativas facilitadoras de acolhimento e mobilidade de 

alunos, como processos de adaptação, reclassificação, avanços, reconhecimento e 

aproveitamento escolar, controle de frequência, que implicam na adoção de recursos que 

subsidiem a escola no resgate de sua função, essencialmente, social, respeitando, 

precipuamente, a singularidade da condição humana.      

 Dessa forma, é nossa expectativa que a equipe gestora estude, reflita e discuta com 

seus professores e comunidade a Progressão Continuada, os princípios que a embasam e, 

em especial, as abordagens metodológicas promotoras de contextos favoráveis à concepção 

da avaliação a serviço da aprendizagem de todos seus alunos, reforçando o princípio de uma 

escola aprendente. 

A Progressão Continuada pressupõe relação interdependente com outros conceitos 

como avaliação, ciclos, recuperação, reforço e, ainda, reflete a função primeira da escola, 

que longe está de se restringir a aprovar ou reprovar alunos, mas de construir trajetórias 

bem sucedidas de aprendizagem para TODOS os alunos. 
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2.  Avaliação 

 

2.1 - CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

É preciso apostar na inteligência dos alunos. (HADJI 
Avaliação desmistificada, 2001). 

 

  A avaliação é o nó górdio das práticas educativas, visto que, historicamente, 

entendemos avaliação como um instrumento classificatório, capaz de fazer seleções ou, 

ainda, até punir. A prática cotidiana do professor revela o seu pensamento sobre o porquê 

avaliar o aluno. Muitas vezes, os critérios que o professor escolhe para avaliar não revelam a 

real aprendizagem ou a natureza da motivação do aluno, tornando-o o objeto passivo da 

ação e não parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, que vê a avaliação 

como mais uma oportunidade de aprendizado, devidamente contextualizada, legítima, que 

se viabiliza pelo diálogo, pela negociação e pelo comprometimento, que em sua ausência, ou 

quando, equivocadamente distorcida, pode levar o aluno ao desânimo, à baixa estima e ao 

fracasso escolar, pois se apresenta como uma ação deslocada, unilateral e mitificada.  

Assim, pontuamos algumas premissas que podem subsidiar a reflexão: 

a) Avaliação como processo e não apenas produto: 

A avaliação (...) tem de adequar-se à natureza da 
aprendizagem, levando em conta não só os 
resultados das tarefas realizadas, o produto, mas 
também o que ocorreu no caminho, o processo. Para 
isso é preciso observar: Que tentativas o aluno fez 
para realizar a atividade? Que dúvidas manifestou? 
Como interagiu com os outros alunos? Demonstrou 
alguma independência? Revelou progressos em 
relação ao ponto em que estava?  
A avaliação deve servir para subsidiar a tomada de 
decisões em relação à continuidade do trabalho 
pedagógico, não para decidir quem será excluído do 
processo (CENPEC. Raízes e Asas, 1995). 
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b) Avaliação mediadora para a construção de saberes recíprocos: 

 

(...) ação avaliativa como uma das mediações pela 
qual se encorajaria a reorganização do saber. Ação, 
movimento, provocação, na tentativa de 
reciprocidade intelectual entre os elementos da ação 
educativa. Professor e aluno buscando coordenar 
seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-
as (HOFFMANN. Avaliação: mito e desafio – Uma 
perspectiva construtivista, 1991).  
 

c) Avaliação como componente de um processo em que todos os alunos aprendem em 

tempos e ritmos diferentes:  

 Acreditar que, apesar das circunstâncias muitas vezes adversas em que vivem 

nossas crianças e jovens, todos podem progredir. É nessa visão otimista do papel da 

escola que se baseia o trabalho do educador francês Charles Hadji (2001). Aceitar 

esta premissa se constitui um desafio para os educadores que a comprovam, por 

meio de suas práticas. 

d) Avaliação inclusiva, diagnóstica e formativa: 

(...) Provas e exames, segundo o educador, são 
apenas instrumentos de classificação e seleção, que 
não contribuem para a qualidade do aprendizado 
nem para o acesso de todos ao sistema de ensino. A 
avaliação é constituída de instrumentos de 
diagnóstico, que levam a uma intervenção visando à 
melhoria da aprendizagem. Se ela for obtida, o 
estudante será sempre aprovado, por ter adquirido os 
conhecimentos e habilidades necessários. A avaliação 
é inclusiva porque o estudante vai ser ajudado a dar 
um passo à frente. Essa concepção político-
pedagógica é para todos os alunos e por outro lado é 
um ato dialógico, que implica necessariamente uma 
negociação entre o professor e o estudante.  
(LUCKESI. Entrevista com Carlos Cipriano Luckesi: 
depoimento em 2006). 
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2.2 - FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação está a serviço, unicamente, da aprendizagem! 

 

2.3  - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

  

Os diferentes instrumentos de avaliação previstos e registrados na proposta 

pedagógica da escola e no regimento escolar devem ser formulados e reconhecidos pelas 

equipes escolares, uma vez que abordagens avaliativas quando dissonantes da concepção 

avaliativa explicitada, se revelam esvaziadas de significação e coerência entre aquilo que se 

espera ensinar e o que está sendo aprendido ou não pelo aluno. Nessa perspectiva, os 

instrumentos de avaliação precisam tornar explícitos o que o aluno sabe e ou aquilo que 

ainda não conseguiu se apropriar e quais os arranjos, alternativas e mecanismos a escola 

disponibilizará para auxiliá-lo a desenvolver o seu pleno potencial e a progredir no seu 

percurso formativo.  

Daí a função da escola não ser, meramente, a de aprovar ou reprovar os alunos, pois 

a ela cabe cumprir a sua missão primordial, qual seja ensinar o aluno a aprender. 
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3.  Ciclos de aprendizagem e o tempo 

 

Pensar em Progressão Continuada sem pensar em redimensionamento do tempo é 

atritar frontalmente para com a premissa básica desse regime que consiste no atendimento 

à individualidade do aluno, no atendimento a seu ritmo e estilo de aprendizagem, daí, ser 

difícil pensar em uma organização desse regime sem ciclos. Segundo Elba de Sá (2006), o 

ciclo favorece trabalhar com o tempo e o espaço de maneira mais flexível, propõe uma 

revisão na forma de entender o conhecimento, a aprendizagem, a organização da escola e o 

currículo, de maneira mais adequada para todos e não apenas para alguns. Sua organização 

permite um trabalho mais integrado e visa atender melhor os alunos que mais precisam de 

atenção, evitando descontinuidades desnecessárias ou retrocessos.   

 

3.1 -  RECUPERAÇÃO E REFORÇO 

 

Um simples gesto do professor pode impulsionar o 
educando em sua formação e auto-formação. A 
experiência informal de formação ou deformação que 
se vive na escola, não pode ser negligenciada e exige 
reflexão. (FREIRE. Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. 1997). 

                                                                                 

                                    

 A LDB1 ao prever a obrigatoriedade de recuperação para os casos de rendimento 

insatisfatório assegurou a TODOS os alunos o direito a estudos de reforço e recuperação em 

todas as disciplinas em que o aproveitamento for considerado insatisfatório.  

 A Resolução SE nº 02/2012 ao dispor sobre mecanismos de apoio aos alunos dos 

Ensinos Fundamental e Médio da rede pública estadual, ratifica este direito e o explicita 

como direito do aluno em se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem 

sucedida, respeitando-se, em seu cumprimento, a pluralidade de características e de ritmos 

de aprendizagem dos alunos, a diversidade de demandas apontadas pelos diferentes 

                                                 
1BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, 6ª edição, atualizada em 25/10/2011, Biblioteca Digital da Câmera 
dos Deputados. Disponível em http://www.app.com.br/portalapp/imprensa/ldb_atualizada.pdf.  Acesso 17/01/14. 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/02_12.HTM?Time=1/25/2012
http://www.app.com.br/portalapp/imprensa/ldb_atualizada.pdf
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diagnósticos escolares, a importância de adoção de alternativas operacionais diversificadas 

propulsoras de aprendizagens contínuas e exitosas e a relevância de mecanismos de apoio 

que subsidiem a atuação do professor na organização, desenvolvimento, acompanhamento 

e avaliação do processo de ensino e aprendizagem.  

 Fundamentada nestes pressupostos, instituiu-se, nessa Resolução, a Recuperação 

contínua com atuação de Professor Auxiliar e Recuperação Intensiva, ambas centradas na 

promoção da aprendizagem do aluno, a se viabilizarem por meio de atividades de ensino 

diferenciadas que visam à superação das defasagens de aprendizagens diagnosticadas pelos 

professores. Entretanto, na ausência do Professor Auxiliar, o aluno não poderá, em hipótese 

alguma, ficar privado deste direito, cabendo ao professor da classe/disciplina suprir as 

dificuldades detectadas. 
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4.  Práticas Pedagógicas 

 

As práticas pedagógicas não podem ser entendidas como ações exclusivas de 

professores, mas como ações que resultem da reflexão daqueles que integram uma Unidade 

Escolar, como participantes de uma escola reflexiva que pensa sobre si mesma, que é capaz 

de problematizar suas condições e que entende a ineficiência escolar como uma realidade 

que não se justifica pelo contexto econômico, social, de etnia e de gênero de seus alunos. 

É preciso reconhecer que o conhecimento dos princípios que fundamentam o 

conceito da Progressão Continuada, as reflexões acerca de seus pressupostos e 

procedimentos operacionais estimulam os educadores a se envolverem política e 

pedagogicamente na definição e assunção de estratégias que visem a atingir os rumos 

pretendidos e na apropriação das condições necessárias à sua viabilização e ao 

acompanhamento contínuo.  

Nesse sentido, cabe à escola favorecer o desenvolvimento de boas práticas 

pedagógicas e incentivar, valorizar, auxiliar o docente no aperfeiçoamento de sua prática, 

sensibilizando-o para a mudança, ampliando e propiciando contextos de reflexão e a 

autoformação. 

As práticas pedagógicas, assim como a avaliação, não devem ser consideradas como 

uma ação estanque, inflexível, pontual, mas algo vivo, dinâmico, mutável, em contínua 

consonância com as necessidades específicas e voláteis dos alunos. Uma prática pedagógica 

e uma avaliação que devem estar associadas à motivação prévia do aluno, acrescida, 

obrigatoriamente, da elevação dos patamares cognitivos. Dessa forma, não se pode 

entender a avaliação como uma ação restrita a um simples diagnóstico, mas sim, como uma 

ação que acena com intervenções, devidamente planejadas, que em um determinado 

tempo, supre as necessidades e fragilidades dos alunos. 

 Desta maneira, pensando sobre a avaliação, ciclo de aprendizagem, recuperação e 

reforço, quais práticas pedagógicas e estratégias poderão ser planejadas pela escola para 

que se promova o sucesso do aluno, como preconiza a Progressão Continuada? 
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Entende-se ser fundamental conhecer e divulgar as práticas pedagógicas que são 

desenvolvidas nas escolas promovendo a Educação integral e, consequentemente, a 

aprendizagem significativa dos alunos, sempre em Progressão Continuada. 
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5.  Demanda para as Diretorias de Ensino 

 

Tendo em vista a reorganização proposta pelo Decreto nº 57.141/2011, as Diretorias 

de Ensino tornaram-se elementos-chave na descentralização das ações da Secretaria de 

Educação. Com isto, solicita-se que as Diretorias de Ensino contemplem em seus Planos de 

trabalho, ações para a efetividade da Progressão Continuada, explicitando como ocorrerá a 

formação e o acompanhamento de todos os educadores sob sua jurisdição, com vistas ao 

fortalecimento da relação entre os Supervisores de Ensino e os Professores Coordenadores 

do Núcleo Pedagógico, pelo compromisso para sua operacionalização no cotidiano das 

Unidades Escolares. 

Essas ações formativas e de acompanhamento devem contemplar o desenvolvimento 

de um trabalho didático-pedagógico investigativo, que voltadas para os alunos, possam lhes 

assegurar as condições que propiciem, no desenvolvimento de suas potencialidades, se 

apropriarem dos saberes fundamentais propostos para o ensino fundamental. 

 

 

 

 

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 
ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/lise/legislacaocenp/dec57141_11.htm
http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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