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CARTA DO SECRETÁRIO E DO PRESIDENTE DA 
UNDIME 

 
Prezado(a) professor(a),  

Ao publicar a primeira edição do Currículo Paulista, manifestamos a 
expectativa de que as orientações didático-pedagógicas nela contidas 
contribuam para que se efetivem situações de aprendizagem desde a Educação 
Infantil e em cada componente que integra o Ensino Fundamental nas escolas 
da rede pública.  

Preparados por especialistas de cada área do conhecimento, com a 
valiosa participação crítica e propositiva dos profissionais do ensino e da 
comunidade - realizada através das consultas públicas - o Currículo Paulista 
constitui orientação básica para o trabalho do professor em sala de aula. 
Esperamos que seja utilizado como instrumento para alavancar o ensino de 
qualidade, objetivo primordial desse projeto, realizado graças ao regime de 
colaboração entre o Estado e os Municípios de São Paulo.  

Resultado de esforço contínuo no sentido de apoiar e mobilizar os 
professores para alcançar a excelência na Educação Básica no Estado de São 
Paulo, o Currículo Paulista se desdobrará em documentos de orientações 
complementares e na formação docente. Projetos e orientações técnicas 
complementarão a proposta pedagógica, fornecem apoio aos professores e 
gestores para que sua aplicação seja constantemente atualizada, mantendo uma 
base comum de conhecimentos, habilidades e competências, aberta às 
diversidades do alunado, às especificidades das escolas e os desafios da 
contemporaneidade.  

Contamos com o acolhimento e a colaboração de vocês, pois seu trabalho 
cotidiano engajado será indispensável à consolidação de práticas docentes 
transformadoras. Esperamos que o material preparado contribua para valorizar 
o ofício de ensinar e que possibilite formar crianças e jovens com igualdade e 
equidade.  

Bom trabalho!  

João Cury Neto 

Secretário da Educação do Estado 

de São Paulo 

Luiz Miguel Garcia 

Presidente da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Ensino de 

São Paulo
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CARTA DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE SÃO 
PAULO 

 
 
 
Prezados Professores e Gestores, 
 
 

Este é o Currículo Paulista. É chegada a hora da mobilização de todos 

para a sua implementação. Esse é o desafio para o ano de 2019, que é um ano 

de estudo e avaliação das propostas, para os ajustes necessários, com a 

participação de todos os professores e gestores, para que em 2020 tenhamos 

um currículo mais afinado à representatividade do Estado de São Paulo, como 

foi intencionado na sua construção. 

Pela primeira vez temos um currículo pensado para a Educação Básica. 

Partindo dos princípios da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e das 

características da educação paulista, são articuladas as etapas da Educação 

Infantil e dos 9 anos do Ensino Fundamental, prevendo a integração do Ensino 

Médio. 

O currículo enseja a participação e as contribuições do movimento de 

consulta pública e seminários regionais, que deram voz a todos os cantos do 

Estado, por meio de seus representantes em uma verdadeira colaboração 

democrática e ética, como a nossa educação merece! 

Esperamos que todos sintam-se representados em cada um dos 

elementos que o compõem. 

 
Coordenação
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O CURRÍCULO PAULISTA 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP) e a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo (UNDIME/SP), 

seguindo no compromisso público de propor percursos para a melhoria do 

ensino e aprendizagem, apresentam o Currículo Paulista como documento 

orientador da Educação Básica nas escolas dos municípios e do Estado de São 

Paulo. Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

toda a Educação Básica iniciou-se uma nova etapa de construção curricular no 

Estado de São Paulo.  

Esta nova etapa teve início em 2018, quando a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo (SEESP) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação de São Paulo (UNDIME/SP) efetivaram, em regime de colaboração 

e por meio de um conjunto de ações, oportunidades para que todas as redes de 

educação e sociedade pudessem participar da construção curricular.  

O regime de colaboração tem como objetivo romper a fragmentação das 

políticas educacionais e contribuir com as aprendizagens dos estudantes para 

melhorar a qualidade da educação além de pensar na integração da Educação 

Infantil com o Ensino Fundamental e deste com o Ensino Médio. O processo 

colaborativo que envolveu diversos atores educacionais, como redatoras e 

redatores municipais e estaduais, estudantes, professoras e professores, 

gestoras e gestores, dirigentes, familiares e sociedade civil, que se caracterizam 

como coautoras e coautores deste documento. 

A partir dos direitos de aprendizagem propostos na BNCC, os redatores 

alinharam diversos documentos curriculares de Municípios e do Estado, que 

resultaram no documento base, que foi para uma consulta online.1 Com 90,8% 

                                                        
1 Familiares, professores, gestores, dirigentes, estudantes e representantes das universidades e da sociedade 

civil fizeram as suas contribuições somando um total de 44.443 pessoas, que puderam contribuir com 2.557.779 
participações em cada parte do documento e 103.425 sugestões para os textos introdutórios, as habilidades dos 
componentes curriculares do Ensino Fundamental e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação 
Infantil. Estas foram incorporadas e discutidas em 87 seminários regionais com a participação de 29.786 professores e 
gestores. Este público envolveu a representatividade de 597 municípios, além da rede pública estadual. 
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de aprovação, foi possível articular sugestões e contribuições com o 

conhecimento pedagógico dos currículos em curso como referência, acrescidos 

de experiências escolares de sucesso. A partir destes recursos, a SEESP e a 

UNDIME/SP deram início a uma contínua produção e divulgação de subsídios, 

em regime de colaboração, para que as escolas do Estado e dos Municípios 

participassem, de forma qualificada, da construção do currículo. 

O Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos: 

 

§ Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes 

paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando 

continuidade aos documentos que o antecederam e 

contextualizando as competências e as habilidades com as 

especificidades do Estado de São Paulo. 

§ Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o 

desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um 

currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos 

indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social, cultural e 

profissional no mundo contemporâneo. 

§ Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram 

origem ao documento. 

§ Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas 

específicos de modo a valorizar as experiências das diversas redes 

e compartilhar o conhecimento produzido por todos.  

§ Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território. 

 

O Currículo Paulista apresenta, assim, os objetivos orientadores para 

uma escola comprometida com seu tempo, contextualizada, na qual assegura-

se a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, 

culturais, intelectuais, físicos, corporais e afetivos voltados aos desafios 

presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida cotidiana 

dos estudantes. 
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Processo de Construção do Currículo Paulista 

 

 

A partir de 2017, com a homologação da BNCC, as redes de ensino 

passaram a ter uma referência nacional, plural, contemporânea, que estabeleceu 

com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e os direitos de 

aprendizagem, tornando obrigatório a elaboração ou adequação dos currículos 

em todo o território nacional.  

Dessa forma, apresentar um currículo alinhado à BNCC é integrar a 

política nacional, estadual e municipal da Educação Básica, criando condições 

favoráveis para alinhamentos e fomento a ações fundamentais à educação, tais 

como: 

 

§ A formação de professores; 

§ O desenvolvimento da política de avaliação mais justa; 

§ A elaboração de conteúdos educacionais passíveis de serem 

reconhecidos em todo o território nacional; 

§ O estabelecimento de critérios para a oferta de infraestrutura 

adequada para o pleno desenvolvimento da educação; 

§ Patamar comum de aprendizagem para todos os estudantes, 

considerando sistemas, redes e escolas. 

Por um princípio de representatividade, houve a necessidade de iniciar o 

processo a partir dos documentos já existentes no território paulista e de uma 

ampla participação dos profissionais da educação e de toda a sociedade civil 
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para sua construção. Ou seja, procurou-se trazer para o Currículo Paulista a 

representatividade da população, sempre à luz das aprendizagens essenciais 

articuladas ao contexto do território de São Paulo. 

 Nesse sentido, a partir da leitura dos vários currículos recebidos das 

redes municipais e da rede estadual, foram feitas análises e comparações entre 

estes e a BNCC, considerando os direitos de aprendizagem e os campos de 

experiências na Educação Infantil, bem como as habilidades e os objetos do 

conhecimento no Ensino Fundamental, redigiu-se a primeira versão de um 

organizador curricular, disponibilizada para consulta pública, que após, 

realizadas as devidas adequações, subsidiou os seminários regionais. 

As contribuições da consulta e dos seminários viabilizaram a escrita do 

Currículo Paulista, envolvendo as sugestões de diversos segmentos da 

educação e da sociedade paulista em um processo de construção colaborativa.2 

                                                        
2 As contribuições provenientes da consulta foram analisadas por uma equipe de redatores, coautores desse 
currículo. Todas foram classificadas de acordo com 08 Critérios de Não Elegibilidade e os que não se enquadravam 
neles foram considerados “Elegíveis” a serem incorporados ao documento. N1 - Sugestões a materiais e currículos 
anteriores a V0, conforme segue: N2 - Comentários que não possibilitam o aprimoramento da V0; N3 - Comentários 
a respeito de Infraestrutura Física, Recursos Didáticos e Recursos Humanos; N4 - Sugestões registradas em local 
inadequado; N5 - Comentários ou solicitações de formação inicial ou continuada de profissionais da educação; N6 
- Comentários com manifestação política e/ou partidária fora do contexto da V0; N7 - Replicação de competências, 
habilidades e direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sem alteração, sugestão ou justificativa; N8 
- Comentários que atentam contra a dignidade humana e a legislação vigente. As informações coletadas em alguns 
dos critérios de não exigibilidade serão utilizados na construção de subsídios para documentos complementares e 
ações de formação ou levantamento de indicadores para as redes de ensino. 
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Número de participantes para texto introdutório, Educação Infantil e 

componentes do Ensino Fundamental. 

 

 

Número de sugestões da consulta pública on-line. 
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Taxa de aprovação dos componentes na Consulta Pública por Texto 

Introdutório, por componente e Educação Infantil 
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CONTEXTO HISTÓRICO E REGIME DE COLABORAÇÃO 

 

Em 2017, com a homologação da BNCC para a Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, a educação paulista iniciou um ciclo de reflexão e 

planejamento de suas políticas públicas educacionais, voltadas para assegurar 

as aprendizagens essenciais que toda cidadã e cidadão devem desenvolver ao 

longo da Educação Básica. Sob este princípio, a SEESP e a UNDIMESP 

reforçaram seu regime de colaboração, planejando uma série de ações para a 

construção do Currículo Paulista. As ações partem de uma linha histórica 

preexistente no território de São Paulo, considerando a continuidade e 

aprimoramento das políticas educacionais do Estado de São Paulo e dos 

Municípios Paulistas.  

A respeito do regime de colaboração, a Constituição Federal de 1988 

prevê, em seu artigo 211, que “a União, os Estados e os Municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN/1996) traz em seus princípios os diferentes 

papeis dos entes federados – ou seja, Municípios, Estados e a União – para 

garantir acesso à Educação de qualidade em todo o território nacional.  

Lembramos, ainda, que as estratégias da Meta 7 do Plano Nacional de 

Educação (PNE) indica a pactuação como ferramenta para definir as diretrizes 

pedagógicas, a criação de indicadores de avaliação, de índices de qualidade de 

serviços e de formação de professores das redes. Além disso, ao definir objetivos 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a meta 

estabelece uma ação coordenada entre redes e sistemas de ensino, de forma a 

qualificar o indicador geral do país quanto à aprendizagem e quanto a melhorar 

o fluxo escolar, considerando que muitos estudantes passam por transições 

entre Redes Municipais e Estaduais ao longo de sua vida.  

Fundamentados no contexto apresentado, que demanda um regime de 

colaboração no atendimento da população do Estado de São Paulo, a SEESP e 

a UNDIMESP uniram-se frente ao desafio do desenvolvimento da educação por 

meio da construção do Currículo Paulista.  
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O Papel da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEESP 

 

A política educacional da SEESP estava expressa em seu referencial 

curricular desde 2008, quando se iniciou o processo de implementação do 

Currículo Oficial de São Paulo, contemplando as áreas de Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, fundamentado no 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para compreender, 

viver e conviver no mundo contemporâneo.  

Especificamente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o “Programa 

Ler e Escrever” e o “Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais – EMAI” 

compreenderam ações articuladas que inclui formação de professores, 

professores coordenadores e técnicos, acompanhamento das aprendizagens, 

elaboração e distribuição de materiais pedagógicos, entre outros subsídios, 

constituindo-se em política pública voltada a promover a melhoria do ensino 

nessa etapa da Educação Básica. A meta proposta é ver plenamente 

alfabetizadas todas as crianças com até sete anos de idade (2º ano do Ensino 

Fundamental). Após a aquisição da escrita alfabética, busca-se garantir que 

adquiram as competências necessárias para adequar seu discurso oral e escrito 

às diferentes situações comunicativas, intenções e interlocutores. Por fim, 

espera-se que tenham desenvolvido seu raciocínio lógico-matemático. Essas 

ações abarcam o “Programa de Integração Estado/Município”, que oferece 

parceria técnico-pedagógica e distribuição de materiais didáticos para o 

desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas 

municipais.  

No Ensino Fundamental dos Anos Finais e no Ensino Médio, a SEESP, 

por meio do “Programa São Paulo faz Escola”, produziu Cadernos do Professor 

e do Aluno que apresentam situações de aprendizagem ou sequências didáticas, 

organizadas por componente curricular, semestre, ano e série. Os Cadernos 

orientam a gestão da aprendizagem em sala de aula, oferecendo sugestões de 

metodologias e estratégias de trabalho, experimentações, projetos coletivos, 

atividades extraclasse e estudos interdisciplinares, além de sugestões para a 

avaliação e a recuperação da aprendizagem. Ainda, o Caderno do Gestor 
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propiciou ocasião para se refletir e colocar em prática ações de organização do 

cotidiano escolar. 

 

O Papel da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de São 
Paulo – UNDIME SP 

 

Devido à dimensão territorial do Estado de São Paulo e a sua organização 

política, a UNDIMESP, com sua missão de articular, mobilizar e integrar 

Dirigentes Municipais de Educação para construir e defender a educação pública 

com qualidade social, tem assumido papel e participação fundamental na 

construção de uma política educacional em regime de colaboração para a 

construção de um currículo para o Estado.  

Neste processo de corresponsabilização pela (re)elaboração curricular, a 

UNDIMESP assegura a unidade da ação institucional, afirmando a diversidade 

e o pluralismo. Também garante o princípio da gestão democrática, que tem 

como base: ações pautadas pela ética, transparência, legalidade e 

impessoalidade; autonomia frente a governos, credos e outras instituições; e 

visão sistêmica na organização da educação.  

É importante destacar que, em relação ao currículo da Educação Infantil, 

há propostas e experiências curriculares diversas em todos os Municípios do 

Estado de São Paulo, que, uma vez mapeadas, serviram para discussão e 

construção de um diagnóstico que subsidiou o currículo proposto no regime de 

colaboração com o SEESP.  

Diante do exposto destaca-se que, a partir do regime de colaboração 

estabelecido, a SEESP e a UNDIMESP, por meio dos seminários, possibilitou 

interlocuções  e proposituras referentes à Educação Integral, ao 

desenvolvimento de competências, a progressão da aprendizagem e questões 

relativas à coerência, a unidade e integralidade do documento, para introdução, 

Educação Infantil, Matemática Anos Iniciais, Matemática Anos Finais, Língua 

Portuguesa Anos Iniciais, Língua Portuguesa Anos Finais, Ciências da Natureza, 

História, Geografia, Arte, Língua Inglesa, Educação Física e Ensino Religioso. 
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A partir do trabalho dos redatores que alinharam a BNCC, os currículos 

dos Municípios e do Estado e as contribuições oriundas da consulta pública on-

line e dos seminários regionais presenciais, surge o Currículo Paulista, em seis 

volumes: 

 

 

Volume 1 – Educação Infantil 

Volume 2 – Ensino Fundamental – Linguagens e suas Tecnologias. 

Volume 3 – Ensino Fundamental – Matemática e suas Tecnologias. 

Volume 4 – Ensino Fundamental – Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Volume 5 – Ensino Fundamental – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Volume 6 – Ensino Fundamental – Ensino Religioso. 

  

 

Um Currículo de Educação Integral comprometido com seu tempo 

Em uma sociedade em constante mudanças, percebe-se a diversidade 

sociais e culturais, meios de interação e comunicação, relações de trabalho, 

novas profissões, avanços científicos e tecnológicos, nas mais diversas áreas 

da vida humana, incluindo novas formas de se relacionar com o conhecimento 

por meios digitais, que exigem cidadãos e cidadãs preparados para participar e 

intervir no mundo em que vivem. 

Nesse contexto plural, dar significado a aquilo que se aprende na vida 

escolar envolve, como previsto na BNCC, “um olhar inovador e inclusivo a 

questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, 

como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como 

avaliar o aprendizado”, e ainda, compreender que o acesso ao conhecimento e 

aos bens culturais é um direito de todas e todos. 

Em resposta às necessidades de rever o processo educativo, é importante 

refletir o que é Currículo, a quem se destina e o significado dele para aqueles 

que ensinam e para quem aprende. Esta reflexão, que deve ser contínua na 
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educação, confere legitimidade ao processo de ensinar e de aprender e, ao 

mesmo tempo, realça as características compartilhadas do compromisso com 

uma educação pública de qualidade, que promova a igualdade de direitos e a 

equidade em seus processos.  

A BNCC preconiza a concepção de que, quando o Currículo explicita para 

a Educação Básica os direitos que devem ser asseguradas para todos(as) os(as) 

cidadãos(ãs), expressa a igualdade educacional, estabelecendo as 

aprendizagens essenciais que devem ser consideradas e atendidas. Isso incluí, 

também, que todos (as) devem ter acesso ao ingresso e permanência garantindo 

seu direito de aprender. 

Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a 

Educação Básica, deve ser obrigatória a concepção de que as necessidades 

para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos (as) 

estudantes, ou seja, a equidade deve estar presente em todos os âmbitos da 

escola. 

Quando o Currículo adquire forma e significado na relação de quem 

ensina e de quem aprende, é que a escola se constitui como espaço privilegiado 

de formação e transformação, ao (re)organizar e ampliar vivências e novas 

experiências, respeitando o contexto onde a aprendizagem ocorre de forma a 

fazer sentido para a vida dos estudantes.  Assim, pautado pelo seu compromisso 

social, o Currículo Paulista não poderia ser de outra forma, que não um currículo 

de Educação Integral. 

Considerando a Educação Integral como princípio, o Currículo passa a 

trazer orientações que vão muito além de um conjunto de conteúdos, habilidades 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Abre-se espaço para que 

sejam discutidos, ampliados e aprofundados conjuntos de orientações para 

integração curricular, bem como meios para melhorar as relações humanas e 

permitir o desenvolvimento do projeto de vida individual e coletivo, entre outros 

aspectos capazes de promover uma sociedade melhor e mais inclusiva, além de 

atender às especificidades de cada estudante. 

O Currículo Paulista, alinhado a BNCC, envolve práticas que considerem:  

§ A formação e o desenvolvimento humano global, em sua 
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complexidade, integrando as dimensões intelectual (cognitiva), 

física e afetiva. 

§ Uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do 

jovem e do adulto, de suas ações e pensamentos; 

§ Que considere o professor em sua pluralidade e integralidade no 

âmbito pessoal e profissional; 

§ Uma educação que acolha e reconheça as pessoas em suas 

singularidades e diversidades;  

§ A escola, como espaço de aprendizagem, de cultura e de 

democracia inclusiva, em suas metodologias para o ensino e a 

aprendizagem; 

§ A não discriminação, o não preconceito e o respeito às diferenças. 

A partir das perspectivas apresentadas, o Currículo deve ser observado, 

repensado e refletido na escola, por todas e todos envolvidos no processo 

educacional, uma vez que a orientação de um currículo incide nos fazeres 

técnicos de docentes, estudantes, equipe gestora e funcionários, nas relações 

humanas no interior da escola e no seu entorno. Também, se reflete no 

acompanhamento dos processos e procedimentos, nas formas e tempos de 

atualização e mudança de práticas, alterando a importância de materiais e 

espaços de ensino e de aprendizagem.   

Deve-se planejar os percursos dos alunos na escola para garantir uma 

formação integral que possibilite desenvolver sua autonomia para gerenciar a 

própria aprendizagem (aprender a aprender), para a transposição dessa 

aprendizagem em intervenções concretas e solidárias (aprender a fazer e a 
conviver) e para o processo da construção de sua identidade, aprimorando as 

capacidades de situar-se e perceber-se na diversidade, de pensar e agir no 

mundo (aprender a ser). Ao considerar a autonomia e a construção da 

identidade como pontos fundamentais da Educação Básica, fomenta-se a 

construção de espaços para a articulação entre o desenvolvimento das 

dimensões intelectual, socioemocional, física e cultural.  

Assim diferenciado, o espaço escolar é canal privilegiado para ampliação 

de conhecimento – decorrente das vivências e das etapas da aprendizagem 

formal – considerando-se o legado histórico, científico, cultural ao longo dos 
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tempos, que deve ser apresentado; conhecido e reconhecido por meio do 

Currículo. 

O Currículo Paulista se concretizará nas diversas atividades realizadas 

nos diferentes espaços da escola que, intrinsicamente são espaços de 

aprendizagem, e ainda naqueles que ultrapassam os muros físicos. Isto também 

ocorre na medida em que a escola orienta e promove atividades em ambientes 

não formais de aprendizagem, tais como museus e ainda naqueles considerados 

objetos de pesquisa, de estudos do meio e em outras atividades articuladas ao 

seu entorno e à comunidade em geral, considerada a diversidade de territórios 

e contextos. Assim, não existe atividade extracurricular pois todas as atividades 

desenvolvidas pela escola devem ser planejadas de acordo com o Currículo, 

sendo, portanto, curriculares, incluindo aquelas relacionadas à avaliação. 

O ensino deve considerar a necessidade de vincular a escola à vida, 

envolvendo todos os componentes curriculares e os campos de experiência e 

aprendizagem em toda a Educação Básica, e que por muitos anos tem sido uma 

tarefa dificultosa.  

É necessário mudar o olhar que se tem sobre o (a) estudante, 

considerando suas potencialidades, interação com o meio, deixando a cultura do 

indivíduo e avançando para o sujeito, enquanto cidadão (ã), com todas as 

variáveis que o envolve e o consolida numa sociedade democrática. 

Assegurando-se como um currículo de Educação Integral, há um 

elemento fundamental, previsto intencionalmente para a Educação Básica, que 

possibilita criar pontes que possam ligar estudantes aos conhecimentos 

produzidos e testados na prática: a aprendizagem colaborativa. 

Este processo deve ser capaz de promover a empatia, a colaboração e a 

resolução de problemas, tanto no contexto do ensino e da aprendizagem como 

também no contexto da formação docente. Para tanto, a aprendizagem 

colaborativa, potencializa a progressão e complexidade do que se aprende e 

requer valorização do diálogo e da escuta crítica. 

Professoras e professores devem assumir o compromisso de promover 

uma experiência de aprendizagem coesa, estruturada, intencional, 

compromissada e problematizadora, para possibilitar o protagonismo dos (as) 
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estudantes, desenvolvendo um conjunto de competências que envolvam 

colaboração, respeito, pensamento crítico, resolução de problemas, 

responsabilidade e autoconhecimento.  

Todos os fundamentos apresentados requerem dos docentes e equipe 

gestora práticas voltadas à equidade e à igualdade para crianças, adolescentes, 

jovens e adultos – com respeito e com atenção adequados à Educação Especial, 

à Educação de Jovens e Adultos, à Educação do Campo, à Educação Escolar 

Indígena e à Educação Escolar Quilombola. 

 

Competências Gerais para a Educação Básica 

Em um Currículo que tem como objetivo desenvolver competências e 

habilidades em todo o percurso da Educação Básica, há a exigência de um 

entendimento comum sobre competência. Assim, consideramos fundamental 

observar a orientação da BNCC sobre competência: 

 

Competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 

A partir desta definição, apresenta-se as 10 Competências Gerais da 

BNCC para a Educação Básica:  

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 
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criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico- 

cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 

na vida pessoal e coletiva.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 

do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 

as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
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seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

 

Posto que a educação se dá no processo de vida do estudante, é 

importante reconhecer a inter-relação entre as Competências Gerais e as 

Habilidades propostas, e desenvolver intencionalmente essa estrutura em todo 

movimento educacional proposto. 

 

Progressão das Habilidades 

No Currículo Paulista, a Educação Infantil, passa a ser reconhecida como 

uma importante etapa da Educação Básica, a partir dos Direitos de 

Aprendizagem, indicados nos Campos de Experiência; que por sua vez apontam 

quais experiências são fundamentais e devem ser desenvolvidas de forma a 

contribuir para que a criança aprenda e se desenvolva.  

No Ensino Fundamental, são apresentadas, as cinco áreas de 

conhecimento: Linguagem e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e suas 

Tecnologias e Ensino Religioso; com as respectivas competências, assim como 

os componentes curriculares e as competências específicas de cada um deles. 

Dessa forma, durante o percurso escolar do estudante, as áreas e componentes 

devem interagir contribuindo para a Educação Integral, considerando o 

desenvolvimento cognitivo, que inclui o emocional, de forma intencional, 

respeitando as diversidades da comunidade escolar e do seu entorno. 

A progressão das habilidades é compreendida pela relação entre o 

processo cognitivo e o objeto do conhecimento ao se mobilizar uma ação no 

percurso das aprendizagens dos (as) estudantes, iniciando nos bebês para toda 

a vida. O Currículo Paulista, de forma didática, para assegurar onde ser quer 

chegar ao promover as aprendizagens e construir competências, organiza as 



   24 

habilidades nos diversos períodos e etapas da Educação Básica, tornando-as 

mais complexas e aprofundadas a medida que o(a) estudante percorre sua 

trajetória escolar.  

A progressão respeita o atendimento das especificidades dos bebês, das 

crianças, dos adolescentes que passam por uma série de mudanças 

relacionadas a aspectos físicos, biológicos, cognitivos, afetivos, sociais, 

emocionais, entre outros. Essas mudanças, impõem desafios à prática docente 

e devem ser consideradas nas progressões das habilidades como modo de 

significar aquilo que se aprende e respeitar a construção da identidade e 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

Conforme a BNCC, há uma atenção dedicada às mudanças próprias 

dessa fase de transição entre infância e adolescência, que demandam a 

compreensão do adolescente como sujeito em desenvolvimento, com 

singularidades e formações culturais e de identidades próprias, que devem estar 

contempladas nas práticas escolares diferenciadas, capazes de atender suas 

necessidades e diferentes modos de inserção social. 

Ainda, a BNCC propõe aos Anos Iniciais uma articulação com a Educação 

Infantil, por meio da valorização das situações lúdicas de aprendizagem, 

prevendo tanto a progressiva sistematização das experiências quanto o 

desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas 

possibilidades de ler, de formular hipóteses e de elaborar conclusões sobre os 

fenômenos, buscando a construção do conhecimento. 

Nessa fase o estudante se encontra num processo de desenvolvimento 

que repercute em suas relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo, 

na afirmação de sua identidade e no reconhecimento de suas potencialidades. 

É momento apropriado para estimular o pensamento criativo, lógico e crítico 

fazendo uso de tecnologias, de informação e comunicação possibilitando a 

ampliação de sua compreensão, do mundo e das relações entre indivíduos e 

com a natureza, fortalecendo sua capacidade de questionar, argumentar e 

interagir em diversas situações. 

Destaca-se que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, o aluno 

deve ser envolvido em práticas diversificadas de letramento, por meio da leitura 
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e escrita com foco na apropriação do sistema de escrita alfabética de modo 

articulado ao desenvolvimento das habilidades do Currículo. 

Na transição dos estudantes do 5º ano para o 6º ano, estão presentes 

tradicionalmente mudanças na estrutura escolar e na forma de concebê-los 

nessa etapa do ensino. O Currículo, mesmo sendo da Educação Básica, 

enfrentará as rupturas decorrentes da diferenciação dos componentes 

curriculares. 

É necessário fazer as articulações entre os anos para que a progressão 

das habilidades continue interligada na trajetória do(a) estudante, assegurando 

que aqueles que encontrem dificuldades para o desenvolvimento da sua 

proficiência, recebam apoios fundamentais e mediados, de modo intencional, 

pelos professores, recuperando o ritmo da aprendizagem e evitando rupturas, a 

fim de garantir maiores condições de sucesso, principalmente do 5º para o 6º 

ano.  

O Currículo Paulista apresenta em sua progressão das habilidades o 

objetivo de proporcionar ao estudante um processo de constantes interações nas 

relações entre os objetos de conhecimento e o desenvolvimento das habilidades, 

buscando fomentar uma aprendizagem colaborativa, pautada na convivência 

corresponsável, e contribuindo para a construção da identidade e para o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

O enfoque, dado para os Anos Finais, concretiza a Educação Integral, e 

ainda, expressa a identidade do segmento de modo a assegurar os direitos de 

aprendizagem dos estudantes, respeitando seu contexto e enfatizando a sua 

postura protagonista. Nesta etapa da Educação Básica conforme destaca a 

BNCC deve-se “fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes 

condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes 

conhecimentos e fontes de informação”. 

 

Cultura Digital 

No momento de pensar no que ensinar, deve-se considerar que os (as) 

estudantes colocam-se de modo diverso na sociedade, de forma a estabelecer 
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novas conexões com seus pares, com o ambiente, construído e natural, sendo 

influenciados e influenciando os aspectos socioeconômicos e culturais.  

Há que se considerar e valorizar a tecnologia na escola e na vida do 

estudante, como o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

– TDIC e Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC que correspondem 

a todas as tecnologias que interferem e fazem a mediação de todos os processos 

de comunicação e informação. Trata-se do uso de recursos tecnológicos 

integrados entre si, como por exemplo, hardware, software e telecomunicações, 

nas investigações, no ensino e na aprendizagem.  

A cultura digital envolve o uso ético, crítico e criativo das ferramentas 

tecnológicas tendo em vista a comunicação, o compartilhamento de informações 

e conhecimentos. Assim, os (as) estudantes são levados a resolver situações 

problematizadoras e a exercer o protagonismo e a autoria. 

Movimentar-se por um mundo digital exige o enfrentamento de 

professores(as) e estudantes para participar de um meio computacional, 

utilizando ferramentas digitais, linguagem de programação e a produção de 

mídias, permeado por um pensamento que envolva o domínio de algoritmos e 

análise de dados, com consciência do impacto que pode ser causado na vida 

das pessoas, compreendendo que a inclusão digital também é um direito na 

construção da sociedade contemporânea. 

O uso de tecnologias digitais está presente nas habilidades que compõem 

as unidades temáticas do Currículo Paulista desde os Anos Iniciais perpassando 

pelos Anos Finais do Ensino Fundamental. As tecnologias digitais estão 

agregadas ao currículo como recurso pedagógico e como forma de proporcionar 

aos estudantes novas aprendizagens, modificando as aulas ao favorecer 

aprendizagens colaborativas e o uso de ferramentas que podem inovar o 

processo de ensino e da aprendizagem, complementando outras abordagens 

didáticas no desenvolvimento das habilidades. 

Dada a importância das ferramentas digitais é fundamental investir neste 

quesito quando se trata da formação de professores de forma que o uso da 

tecnologia seja contextualizada, aproximando a sala de aula da sociedade da 

informação no qual todos estamos inseridos. Ainda, pela sua capacidade de 
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interação, pode intensificar o relacionamento entre professor e estudante, que 

passam a encontrar formas diferentes de compartilhar conhecimentos distintos, 

além daquelas que são usualmente predominantes, como o livro didático, mas 

que se complementam em relação ao uso de tecnologias. 

  A BNCC enfatiza as significativas mudanças sociais que a cultura digital 

promove nas sociedades contemporâneas. 

 

Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e 

comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de 

computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão 

dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os 

jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, 

envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e 

multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais 

ágil.  

          

Mesmo reconhecendo que ainda temos desafios quanto a infraestrutura 

e o acesso a todas as tecnologias do mundo digital, o Currículo Paulista 

resguarda a importância de se prever e assegurar o compromisso com o 

desenvolvimento de uma atitude crítica do estudante em relação à 

“multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais”, reconhecer o potencial de 

comunicação e interação das tecnologias e o compartilhamento de significados 

e conhecimento entre os professores e os estudantes. 

  

Avaliação 

Ao se pensar em um currículo por objetivos de desenvolvimento, 

competências e habilidades, a avalição deve ser concebida como meio de 

acompanhar, orientar e reorientar o desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes paulistas. Essa é uma perspectiva importante do Currículo. 

O processo de avaliação, deve considerar o uso de instrumentos e formas 

de registros diversificadas para se observar, no desenvolvimento da 
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aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos 

estudantes.  

Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que 

permeia o processo do ensino e da aprendizagem, trazendo subsídios para rever 

seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo 

de assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se 

encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado à compreender os resultados 

expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão 

das proficiências nas habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos 

anos. 

A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática 

docente, possibilitando para as aprendizagens coerência com os princípios 

educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo 

estudante entre o que se almeja e o que se concretiza. Esta perspectiva 

contrapõem a cultura de avaliação como medida e verificação, tornando-se um 

processo humanizador, que se compromete de modo ético na formação de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos. Da mesma forma os processos de 

recuperação e de aprofundamento dos estudos devem ser considerados como 

momentos para ampliar e diversificar o tratamento das habilidades e a 

abordagem de conteúdos previstos.  

 Para concretizar essa proposta do Currículo, é necessária a utilização de 

vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas 

no Currículo Paulista tornam-se indicadores no processo avaliativo de onde se 

quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de aula, como 

também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas,  

concretizando o monitoramento e o acompanhamento do princípio de assegurar 

aprendizagens essenciais a todos os(as) estudantes paulistas. 

Dimensões Integradoras da Aprendizagem: uma outra concepção central 
do currículo 

Não há como promover o desenvolvimento pleno de cada estudante sem 

realizar uma integração contínua entre os diversos componentes curriculares, 

sob a perspectiva da Educação Integral, ao longo da Educação Básica. O 
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Currículo Paulista, além da organização prevista pela BNCC, apresenta uma 

outra organização focada nas inter-relações das habilidades, as quais possuem 

objetos de conhecimento que explicitam intenções voltadas para a 

Comunicação/Oralidade, Leitura e Escrita; Espaços, Tempos e Movimentos; 

Ética, Diversidade e Sustentabilidade; Convivência e Solidariedade, 

denominadas como Dimensões Integradoras da Aprendizagem. 

As Dimensões Integradoras da Aprendizagem são um conjunto 

organizado de habilidades que desenvolvem transversalmente os objetos de 

conhecimento, relacionados à uma perspectiva da trajetória do estudante, a 

partir das áreas de conhecimento e campos de experiência, integrando-os para 

além do componente. 

Elas foram pensadas como formas de enfocar algumas intencionalidades, 

que compõem de modo complementar, fundamentos importantes para o 

desenvolvimento da Educação Integral. 

As dimensões oportunizam ainda, o trabalho com projetos, bem como a 

formação de professores independente de sua área de atuação específica, de 

modo complementar e alinhado à perspectiva do trajeto das aprendizagens. Elas 

comunicam ano a ano, com cada componente uma possibilidade entre outras de 

conhecer o currículo por um recorte de habilidades que representam todas as 

áreas do conhecimento. 

De natureza contextual, as Dimensões Integradoras da Aprendizagem 

têm o objetivo de iniciar no currículo a integração de diversos conhecimentos, na 

organização do Currículo Paulista, respeitando a progressão de habilidades, as 

temáticas e os contextos que permeiam os distintos componentes curriculares. 

As quatro dimensões interagem de modo complementar, que de modo 

articulado e dinâmico, não apresenta linearidade organizacional, nem 

fragmentações. Cada uma delas compõem um núcleo interdisciplinar a ser 

considerado em cada etapa ou ano da Educação Básica.  

As habilidades, propostas, foram planejadas para promover o 

desenvolvimento integral da aprendizagem, articulando-se de modo intencional 

para favorecer a prática pedagógica, referenciada a partir de um vértice do 

currículo, um núcleo comum que valoriza perspectivas mais amplas do que a do 
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componente encerrado em si. Essas habilidades, a serem desenvolvidas pelos 

diferentes componentes curriculares ao longo da Educação Básica, podem se 

repetir nas quatro dimensões por conter interfaces entre si, o que implica que 

não são exclusivas de uma única dimensão, mas para resguardar a 

intencionalidade, foram apresentadas didaticamente em um modo dentre outros 

possíveis de organização delas. 

 

v Comunicação/Oralidade, Leitura e Escrita 
O ser humano é constituído na Linguagem. Nesse sentido, a dimensão 

Comunicação/Oralidade, Leitura e Escrita, perpassa todos as competências 

e habilidades do currículo e tem como perspectiva formar estudantes 

multiletrados. Para tanto, da ênfase as experiências na linguagem e na 

comunicação relacionadas às diversas manifestações e interações humanas em 

todos os seus espaços de vivência. 

Propõe que haja uma intencionalidade em se trabalhar com a cultura, as 

mídias e as linguagens conhecidas no contexto do aluno, ampliando-o e 

fomentando a crítica, a pluralidade e a ética, próprias da vida democrática. Busca 

alinhar habilidades em diferentes componentes que propiciam a produção de 

textos diversos, que orientem a ampliação do repertório cultural de cada 

estudante. Por ser uma perspectiva que valoriza o multiletramento deve 

considerar variadas produções, que envolva o uso de tecnologias digitais. 

 

v Espaços, Tempos e Movimentos  
A constituição do humano na linguagem envolve a sua corporalidade e 

existência biopsicossocial, o que possibilita diferentes percepções, modos e 

perspectivas do mundo. O desenvolvimento das habilidades, como manifestação 

humana, é envolvido por referenciais do contexto que expressam formas de 

perceber o tempo e o existir nos espaços, a partir de diferentes medidas, 

organizações e relações. Isso pode ser percebido no modo como são 

organizadas em cada indivíduo as vivências escolares, a passagem do tempo, 

as manifestações comportamentais, as diferentes relações, os significados 

atribuídos ao conhecimento, as projeções futuras, a valorização do passado, que 
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subsidiam a constituição da identidade e dão sentido aos aspectos sociais.  

Assim, a dimensão Espaços, Tempos e Movimentos envolve um 

conjunto de habilidades que explicitam e desenvolvem a relação de organização 

das aprendizagens, permeadas pelos modos como o aluno concebe o tempo e 

o espaço, suas unidades de organização ou medidas. Também parte do princípio 

de expor que esses modos de existir são percebidos e construídos socialmente 

em diferentes momentos, tanto no âmbito das áreas do conhecimento, quanto 

das relações voltadas às aprendizagens. 

A organização do espaço no tempo pode assumir diferentes 

conformações a partir das possibilidades de movimento instauradas pelo ser 

humano. Dessa forma, tempo e espaço podem assumir plasticidade, ao se 

modificar conforme as experiências vividas, o que leva a significação do contexto 

na aprendizagem, além de permear a trajetória escolar ampliando-se nas 

relações com o conhecimento, que dão sentido para aquilo que se aprende, 

compreendendo e interagindo (movimentando-se), nas estruturas sociais, 

culturais, biológicas e psicológicas construídas pelos sujeitos social e 

individualmente.  

 

v Ética, Diversidade e Sustentabilidade  
A dimensão Ética, Diversidade e Sustentabilidade comporta conjunto 

de habilidades que explicitam e desenvolvem o compromisso do estudante 

consigo, com o outro e com o meio, a partir das demandas da sociedade 

contemporânea e de outras mobilizações próprias da natureza humana em 

relação à saúde, à diversidade e à sustentabilidade, tendo como pano de fundo 

a ética nessas relações.  

Depende de uma necessária articulação contida na sustentabilidade, que 

diz respeito ao ambiental, ao social, à economia, ao espiritual, à política e ao 

cultural, exigidas para se estabelecer uma educação cidadã, responsável, crítica 

e participativa, princípios do Currículo Paulista, articulando-se as outras 

dimensões, voltada para a construção de um presente e de um futuro 

sustentáveis, sadios e socialmente justos.  
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v Convivência e Solidariedade  
As competências socioemocionais são transversais a todo o currículo. No 

entanto, tendo em vista os desafios de uma sociedade que necessita de reflexão 

crítica sobre a forma que estabelece as relações e a comunicação entre 

pessoas, a dimensão Convivência e Solidariedade, organiza e destaca 

habilidades que tem como foco o desenvolvimento de atitudes, valores e 

comportamentos interpessoais para a construção de uma sociedade entrelaçada 

e permeada pela ética humana. Trata-se do “fazer” humano em sociedade, 

envolvendo uma ação relacional e a vivência de atitudes e valores associados 

ao conviver “com” e o viver “em”, incorporadas de forma intencional ao Currículo. 

Essa dimensão assegura a concretização de uma experiência significativa 

de aprendizagem que respeite o contexto nas relações interpessoais e promova 

as outras três dimensões, atribuindo um significado fundamental na construção 

do fazer humano, no cotidiano escolar, seja no desenvolvimento de atividades e 

projetos. 

O conjunto de habilidades de cada dimensão é apresentada em um 

quadro, por ano, ao final dos organizadores curriculares de cada componente. 

 

Estrutura do Currículo Paulista 

 

O Currículo Paulista está estruturado em seis volumes, sendo um volume 

referente a Educação Infantil e cinco volumes referentes ao Ensino 

Fundamental, contemplando as cinco áreas do conhecimento. 

Os princípios e características próprios da Educação Infantil, bem como 

das áreas de conhecimento e componentes curriculares do Ensino Fundamental 

estão apresentados em textos introdutórios próprios, que lançam luz sobre 

aspectos fundamentais das aprendizagens em cada momento da Educação 

Básica, bem como articulações importantes entre as etapas e entre as áreas de 

conhecimento, a fim de demonstrar a unidade e a integralidade do Currículo.  

Para apresentar e destacar os campos de experiência na Educação 

Infantil e as habilidades no Ensino Fundamental, foram estruturados os 
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organizadores curriculares. O organizador busca, por meio da apresentação das 

aprendizagens esperadas em cada etapa do ensino, exemplificar, conectar e 

tornar o contexto da aprendizagem mais significativo, fundamentando-se nas 

realidades do território paulista e do tempo nos quais as aprendizagens devem 

ocorrer.  

Especificamente no Ensino Fundamental, a perspectiva interdisciplinar ou 

aprofundada dos objetos do conhecimento e indicações sobre o uso de 

metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas estão 

apresentadas na escrita das habilidades e nas orientações complementares, de 

forma a garantir a equidade, igualdade e protagonismo dos estudantes, por meio 

da progressão de aprendizagens e do desenvolvimento integral.  

Também se observa que as habilidades e as orientações complementares 

indicam possibilidades de práticas, situações e procedimentos que motivem e 

engajem cada estudante nas aprendizagens, tendo como referência a sociedade 

e a cultura digital na qual estão inseridos, proporcionando uma relação de ensino 

e aprendizagem no contexto em que elas devem ocorrer.  

É importante destacar que, por ser um referencial para todas as redes e 

escolas do território do Estado de São Paulo, o Currículo Paulista possui seus 

organizadores curriculares estruturados por ano de escolaridade em todos os 

componentes do Ensino Fundamental. Não apresenta as habilidades e objetos 

do conhecimento por bimestre ou trimestre, respeitando a autonomia das redes 

e escolas em sua forma de organização do ano letivo. 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e as habilidades são 

acompanhados por códigos alfanuméricos que os identificam. A estrutura dos 

códigos de referência das habilidades da BNCC foi mantida, para que, em caso 

de necessidade, seja possível observar sua correlação com às do Currículo 

Paulista.  

Assim, a estrutura do código segue as normativas abaixo: 
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Código alfanumérico para a Educação Infantil 

 

Código alfanumérico para o Ensino Fundamental 

Algumas habilidades da BNCC foram desmembradas, neste caso foi 

acrescentada uma letra ao final do código. Por exemplo: o código EF03CI03B, 
indica EF- Ensino Fundamental; 03 - ano; CI - Ciências; 03- Número da 

habilidade; B – indica que é um desdobramento da habilidade de Ciências 
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EF03CI03. 

Para as habilidades criadas especificamente para o Currículo Paulista, 

manteve-se a mesma normativa do código alfanumérico acrescida de um 

asterisco ao final, indicando que aquela habilidade não tem correspondência na 

BNCC. 

Isto posto, esclarecemos que a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo 

com esta publicação, buscam incentivar a comunidade escolar para o 

desenvolvimento de competências e habilidades de forma refletida e estruturada, 

orientada a atender as demandas do nosso tempo e promover políticas públicas 

capazes de apoiar a comunidade escolar para uma Educação Básica 

significativa para todos.  

Por fim, esperamos que o Currículo Paulista possa, mais do que orientar 

e inspirar o trabalho pedagógico, ser um instrumento de apoio e reflexão nesta 

nova etapa da Educação Básica. 
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ENSINO RELIGIOSO 

 

A Base Nacional Comum Curricular estabelece para o componente os 

conhecimentos, as competências e as habilidades que se espera que todos os 

estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, juntamente aos propósitos 

que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

O Ensino Religioso vem sendo fundamentado na Constituição Federal de 1988 

(artigo 210), na LDB nº 9.394/1996 (artigo 33, alterado pela Lei nº 9.475/1997) que 

estabeleceram os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e 

pedagogias do Ensino Religioso, bem como na Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e na 

Resolução CNE/CEB nº 07/2010 que reconheceram o Ensino Religioso como uma 

das cinco áreas de conhecimento do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. 

Em São Paulo este ensino vem se pautando na Deliberação CEESP 16, de 

27/07/2001, na Indicação 07/2001, bem como no Decreto 46.802/2002, que 

regulamentam o Ensino Religioso no Estado de São Paulo. 

A nova proposta curricular de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental e a 

construção do Currículo Paulista constituem um novo capítulo no processo de ensino 

e de aprendizagem. Novos desafios se apresentam.  

A concepção de Ensino Religioso propõe-se a estabelecer o conhecimento pelo 

entendimento de si (identidade), pela reconstrução de significados que ocorre por 

meio da releitura dos elementos do fenômeno religioso, realizando a aprendizagem 

na perspectiva do convívio social e pela relação entre as culturas e tradições 

religiosas. Desta forma, ao educando, o Ensino Religioso deve tornar possível reler e 

estabelecer novos significados para o objeto de seu estudo: o fenômeno religioso. 

Isso envolve compreender a diversidade religiosa, conhecer o significado da 

experiência de transcendência, atitudes, gestos, símbolos, textos sagrados e ritos de 

diversas tradições. Portanto, na compreensão da área de conhecimento, a aula de 

Ensino Religioso se transforma em espaço mediador para que as diversas culturas e 

tradições religiosas possam ser conhecidas, livres da carga de preconceitos, 

construindo no ambiente escolar uma cultura de paz e respeito entre todos. 
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A aprendizagem do Ensino Religioso é um exercício importante de 

humanização, pois coloca-nos em contato com o outro (alteridade), por meio do 

conhecimento de diferentes experiências religiosas. 

Um dos principais objetivos que a BNCC apresenta para o componente 

curricular Ensino Religioso é: 

[...] tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e 
científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso implica 
abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições 
religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida. 
(BRASIL, 2017, p. 398).  

 

As filosofias de vida se ancoram em princípios cujas fontes não advêm do 

universo religioso. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais cuja origem 

decorre de fundamentos racionais, filosóficos, científicos, entre outros. Esses 

princípios, geralmente, coincidem com o conjunto de valores seculares de mundo e 

de bem, tais como: o respeito à vida e à dignidade humana, o tratamento igualitário 

das pessoas, a liberdade de consciência, crença e convicções, e os direitos individuais 

e coletivos. 

Posto isto, o Ensino Religioso deve ter os seguintes objetivos:  

a) proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos 

educandos; 

b) propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de 

crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos; 

c) desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre 

perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de 

concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal; 

d) contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida 

a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. 

O Currículo Paulista apresenta seis Competências Específicas de Ensino 

Religioso que estão articuladas às competências gerais para a Educação Básica. São 

elas: 
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1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de 

vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências 

e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios. 

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da 

vida. 

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, 
da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. 

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação 

e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da 

cidadania e da cultura de paz. 

 

A seguir está o Organizador Curricular para o Ensino Religioso, que foi 

estruturado a partir das competências específicas e apresenta as unidades temáticas, 

as habilidades e os objetos de conhecimento para o Ensino Fundamental. 

As competências específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental 

apontaram caminhos para a construção do Organizador Curricular e norteiam o 

desenvolvimento das habilidades indicadas para cada ano. 
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UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
Identidades e 
alteridades 1º (EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o 

outro e o nós. O eu, o outro e o nós 

Identidades e 
alteridades 1º (EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os 

identificam e os diferenciam. O eu, o outro e o nós 

Identidades e 
alteridades 1º (EF01ER03) Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas 

de cada um. 
Imanência e 
transcendência 

Identidades e 
alteridades 1º (EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida. Imanência e 

transcendência 

Manifestações 
religiosas 1º (EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e 

saberes de cada um. 

Sentimentos, 
lembranças, memórias e 
saberes 

Manifestações 
religiosas 1º 

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas 
manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes 
espaços. 

Sentimentos, 
lembranças, memórias e 
saberes 

Identidades e 
alteridades 2º (EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência. O eu, a família e o 

ambiente de convivência 

Identidades e 
alteridades 2º (EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em 

variados ambientes de convivência. 
O eu, a família e o 
ambiente de convivência 

Identidades e 
alteridades 2º (EF02ER03) Identificar as diferentes formas de registro das memórias 

pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...). Memórias e símbolos 

Identidades e 
alteridades 2º (EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de 

convivência. Memórias e símbolos 



 41 

Identidades e 
alteridades 2º (EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas 

manifestações, tradições e instituições religiosas. Símbolos religiosos 

Manifestações 
religiosas 2º (EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes 

culturas, tradições e expressões religiosas. Alimentos sagrados 

Manifestações 
religiosas 2º (EF02ER07) Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes 

manifestações e tradições religiosas. Alimentos sagrados 

Identidades e 
alteridades 3º (EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios 

religiosos de diferentes tradições e movimentos religiosos. 
Espaços e territórios 
religiosos 

Identidades e 
alteridades 3º (EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de 

realização das práticas celebrativas. 
Espaços e territórios 
religiosos 

Manifestações 
religiosas 3º 

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, 
orações, festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições 
religiosas. 

Práticas celebrativas 

Manifestações 
religiosas 3º (EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do 

conjunto das manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades. Práticas celebrativas 

Manifestações 
religiosas 3º 

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, 
pinturas corporais) utilizadas em diferentes manifestações e tradições 
religiosas. 

Indumentárias religiosas 

Manifestações 
religiosas 3º (EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das 

identidades religiosas. Indumentárias religiosas 

Manifestações 
religiosas 4º (EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar 

e comunitário. Ritos religiosos 

Manifestações 
religiosas 4º (EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e 

tradições religiosas. Ritos religiosos 
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Manifestações 
religiosas 4º (EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos 

grupos religiosos (nascimento, casamento e morte). Ritos religiosos 

Manifestações 
religiosas 4º 

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade 
(orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições 
religiosas. 

Ritos religiosos 

Manifestações 
religiosas 4º 

(EF04ER05) Identificar representações religiosas em diferentes expressões 
artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), 
reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e 
tradições religiosas. 

Representações 
religiosas na arte 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 4º (EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações de divindades 

nos contextos familiar e comunitário. Ideia(s) de divindade(s) 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 4º (EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes 

manifestações e tradições religiosas. Ideia(s) de divindade(s) 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 5º (EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes 

culturas e tradições religiosas como recurso para preservar a memória. Narrativas religiosas 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 5º (EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições 

religiosas. 
Mitos nas tradições 
religiosas 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 5º 

(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos 
mitos de criação (concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, 
vida e morte). 

Mitos nas tradições 
religiosas 
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Crenças religiosas 
e filosofias de vida 5º (EF05ER04) Reconhecer a importância da tradição oral para preservar 

memórias e acontecimentos religiosos. 
Ancestralidade e tradição 
oral 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 5º (EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e 

religiosidades indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras. 
Ancestralidade e tradição 
oral 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 5º (EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e 

preservação da tradição oral. 
Ancestralidade e tradição 
oral 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 5º (EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a 

modos de ser e viver. 
Ancestralidade e tradição 
oral 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 6º (EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de 

memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos. 

Tradição escrita: registro 
dos ensinamentos 
sagrados 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 6º 

(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos 
escritos (textos do Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, 
Islamismo, Judaísmo, entre outros). 

Tradição escrita: registro 
dos ensinamentos 
sagrados 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 6º (EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a 

modos de ser e viver. 
Ensinamentos da 
tradição escrita 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 6º (EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas 

tradições religiosas de maneiras diversas. 
Ensinamentos da 
tradição escrita 
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Crenças religiosas 
e filosofias de vida 6º 

(EF06ER05) Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos 
influenciam os adeptos a vivenciarem os ensinamentos das tradições 
religiosas. 

Ensinamentos da 
tradição escrita 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 6º (EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos 

na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos. 
Símbolos, ritos e mitos 
religiosos 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 6º (EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas práticas 

celebrativas de diferentes tradições religiosas. 
Símbolos, ritos e mitos 
religiosos 

Manifestações 
religiosas 7º (EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as 

divindades em distintas manifestações e tradições religiosas. 
Místicas e 
espiritualidades 

Manifestações 
religiosas 7º (EF07ER02) Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas 

em determinadas situações (acidentes, doenças, fenômenos climáticos). 
Místicas e 
espiritualidades 

Manifestações 
religiosas 7º (EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes 

tradições religiosas. Lideranças religiosas 

Manifestações 
religiosas 7º (EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas 

contribuições à sociedade. Lideranças religiosas 

Manifestações 
religiosas 7º (EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a convivência ética e 

respeitosa entre as religiões. Lideranças religiosas 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 7º 

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e 
filosofias de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e 
práticas sociais. 

Princípios éticos e 
valores religiosos 
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Crenças religiosas 
e filosofias de vida 7º (EF07ER07) Identificar e discutir o papel das lideranças religiosas e 

seculares na defesa e promoção dos direitos humanos. 
Liderança e direitos 
humanos 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 7º (EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou 

convicção, questionando concepções e práticas sociais que a violam. 
Liderança e direitos 
humanos 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 8º (EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar 

escolhas e atitudes pessoais e coletivas. 
Crenças, convicções e 
atitudes 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 8º (EF08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas 

destacando seus princípios éticos. 
Crenças, convicções e 
atitudes 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 8º (EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas 

concepções de mundo, vida e morte. Doutrinas religiosas 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 8º 

(EF08ER04) Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições 
religiosas podem influenciar diferentes campos da esfera pública (política, 
saúde, educação, economia). 

Crenças, filosofias de 
vida e esfera pública 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 8º (EF08ER05) Debater sobre as possibilidades e os limites da interferência 

das tradições religiosas na esfera pública. 
Crenças, filosofias de 
vida e esfera pública 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 8º (EF08ER06) Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem 

para a promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções. 
Crenças, filosofias de 
vida e esfera pública 
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Crenças religiosas 
e filosofias de vida 8º (EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas 

diferentes denominações religiosas. 
Tradições religiosas, 
mídias e tecnologias 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º (EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas 

diversas tradições religiosas e filosofias de vida. 
Imanência e 
transcendência 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º (EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e de 

desrespeito à vida, por meio da análise de matérias nas diferentes mídias. 
Imanência e 
transcendência 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º (EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes 

tradições religiosas, através do estudo de mitos fundantes. Vida e morte 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º 

(EF09ER04) Identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições 
religiosas e filosofias de vida, por meio da análise de diferentes ritos 
fúnebres. 

Vida e morte 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º 

(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas 
tradições religiosas (ancestralidade, reencarnação, transmigração e 
ressurreição). 

Vida e morte 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º (EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito 

à vida e à dignidade humana. 
Princípios e valores 
éticos 

Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º (EF09ER07) Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) 

que possam alicerçar a construção de projetos de vida. 
Princípios e valores 
éticos 
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Crenças religiosas 
e filosofias de vida 9º (EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores 

éticos. 
Princípios e valores 
éticos 
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