
I-     RELATÓRIO

1. HISTÓRICO

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, via Ofício n 235/2021,

encaminhou a este conselho a Proposta Pedagógica e Curricular da Rede Municipal de

Ensino de Wanderley-Ba, para análise, apreciação, aprovação e emissão de parecer.

Foi em atendimento às novas legislações educacionais vigentes, a demanda da

comunidade educacional, buscando contribuir de forma efetiva na organização

pedagógica e curricular da educação municipal que, os membros do Conselho Municipal

de Educação se debruçaram no processo de elaboração da proposta pedagógica

juntamente com a Equipe Técnica e Pedagógica da Secretaria de Educação, iniciado em

2017 e com diversas revisões do texto, especialmente, após a Resolução CEE N. 137, de

17 de dezembro de 2019 em seus artigos: "Art 2 A BNCC é referência obrigatória para

os sistemas e redes de ensino, bem como para as instituições escolares públicas e

privadas da Educação Básica, na construção ou revisão dos seus currículos; Art. 3o A

BNCC da Educação Básica define o conjunto orgânico e progressivo de

aprendizagens essenciais no âmbito deste nível de ensino e orienta sua implementação

pelos sistemas e redes de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas

instituições escolares públicas ou privadas. Diante disso, busca-se enfatizar a grande

importância da organização curricular, primando pela melhoria e qualidade do

desempenho acadêmico dos  estudantes  e  pela reflexão acerca das  questões
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socioemocionais, do mundo do trabalho nesse atual contexto vivenciado, contribuindo

assim, para a construção de um cidadão ativo, crítico, participativo e reflexivo, que

busque superar a dicotomia entre o fazer e o aprender, através dos direitos de

aprendizagens consolidados, onde o espírito científico e a visão sistêmica da realidade

sejam continuamente construídos.

Nesse ínterim, juntada ao ofício em referência todo o processo de elaboração, discussão

e revisão textual, as atas, fotos e demais documentos que tratam sobre reuniões com as

equipes gestoras das unidades escolares, a comunidade escolar (professores, funcionários,

estudantes, pais e responsáveis) e Equipe Técnica e Pedagógica da Secretaria Municipal

de Educação, encaminhados ao Conselho Municipal de Educação, bem como o

documento impresso (Proposta Pedagógica e Curricular) para análise e apreciação. Vale

salientar que, a equipe Técnico e Pedagógica da secretaria, responsável em encabeçar a

elaboração da proposta, juntamente com a comunidade escolar de toda a rede municipal.

2. ANÁLISE DA MATÉRIA

A Proposta Pedagógica Curricular de Wanderley é um documento formal,

importante, intencional que se concretizou numa construção contínua e flexível. Ela

norteará a organização da escolaridade com marcos legais e conceituais, do percurso

educativo, do currículo, do sistema de avaliação, dos saberes docentes e competências

profissionais à gestão pedagógica, assim como, compromissos do sistema municipal de

ensino na gestão política educacional. Ademais, as modalidades de educação: educação

especial, educação quilombola e temas integradores no currículo, estes últimos mantidos

os textos orientadores do Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB). A

Proposta Pedagógica Curricular de Wanderley tem como objetivo orientar o trabalho

pedagógico das escolas, promovendo uma educação pública de qualidade social, diversa,

cultural e socioemocional a todos os estudantes. Trata-se de um documento orientador,

não prescritivo que pretende direcionar o fazer pedagógico pautado nas orientações

normativas da Base Nacional Comum Curricular- (BNCC, 2017) e no Documento

Curricular Referencial da Bahia (DCRB, 2019).

A estrutura da Proposta Pedagógica Curricular de Wanderley apresenta aspectos

sobre a Organização da Escolaridade - Marcos Legais e Conceituais da Educação Infantil,

do Ensino Fundamental e das modalidades da Educação no Campo e Educação de Jovens

e Adultos, Orientações para o percurso educativo do estudante, Currículo, Sistema de

Avaliação, Saberes Docentes e Competências Profissionais Necessários à Gestão
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Pedagógica, Compromissos do Sistema Municipal de Ensino na Gestão Política

Educacional, as Modalidades de Educação e os Temas Integradores de Educação.

Vale destacar que, a Educação de Jovens e Adultos mesmo sendo uma

modalidade, está estruturada conforme as Etapas de Ensino. Devido sua necessidade e

realidade, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SEMECEL

prioriza um trabalho diferenciado, almejando uma melhoria da qualidade de ensino e que

contemple as peculiaridades das etapas e modalidades de ensino.

É importante destacar que, na parte relacionada ao Organizador Curricular do

Ensino Fundamental, foram conservadas as unidades temáticas, as competências

especificas, os objetos de conhecimento e as habilidades propostas pelo Documento

Curricular Referencial da Bahia (DCRB, 2019) acrescidos de algumas contribuições

realizadas pelos gestores e estudantes nos momentos de consulta pública e análise coletiva

do texto da referida proposta.

O documento/proposta não tem a intenção de ser definitiva, deve ser avaliada e

reformulada, sempre que necessário, a partir de sua efetiva utilização nas práticas

pedagógicas. A escola, juntamente com seus atores tem autonomia para propor

modificações curriculares de acordo as singularidades de cada unidade, considerando o

direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes.

3. VOTO DO RELATOR

A elaboração desta proposta surgiu da necessidade de rediscutir e repensar os

fundamentos teórico-metodológicos objetos de conhecimento/conteúdo das áreas do

conhecimento, a fim de atualizá-los considerando os avanços científicos ocorridos nos

últimos anos, bem como reorientar as práticas pedagógicas tendo também como

referência a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Por todo o exposto, e após detida

análise, leitura e apreciação, assim como, também considerando a importância da

Proposta Pedagógica Curricular para a Educação do município, o Conselho Municipal de

Educação nas representações de: (dar o parecer favorável à aprovação da proposta em

pauta.
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4.  DECISÃO DO CONSELHO PLENO

Em atendimento aos dispositivos legais e considerando tudo quanto exposto, o Conselho

Municipal de Educação aprova por unanimidade, o presente parecer, porém solicita que

a Secretaria Municipal de Educação encaminhe cópia impressa e em arquivo da referida

Proposta Pedagógica Curricular para todas as escolas da rede municipal antes do início

do ano letivo de 2022 e que seus respetivos PPPs (Projetos Político-Pedagógicos) sejam

atualizados em consonância com proposta supracitada.


