
CURRÍCULO 
EM AÇÃO 

 PARA REDES MUNICIPAIS 

REALIZAÇÃO FORMAÇÃO EM REGIME DE COLABORAÇÃO 



PROGRAMAÇÃO - DIA 01 

OFICINA 

  Recepção e Credenciamento 08h - 08h30 

  Os desafios da implementação curricular 09h30 - 10h30 

  Intervalo 10h30 - 11h00 

 As competências socioemocionais no Currículo  11h - 12h 

  Intervalo - Almoço 12h - 13h30 

  Educação Integral 13h30 - 17h 

auditório 

auditório 

salas 

  Abertura 08h30 - 09h30 auditório 



PROGRAMAÇÃO - DIA 02 

  Recepção  08h - 08h30 

  Intervalo 10h - 10h30 

  Intervalo - Almoço 12h - 13h30 

  Educação Especial 13h30  - 17h  

  Educação especial 10h30 - 12h auditório 

auditório 

salas 

    

  Neuroplasticidade e o Currículo Paulista 

  

08h30 - 10h auditório 



PROGRAMAÇÃO - DIA 03 

  Recepção  08h - 08h30 

  Intervalo  15h - 15h30 

  Intervalo -  Almoço  12h - 13h30 

  Avaliação e encerramento (sistematização) 15h30  - 17h  

  Tecnologia no Currículo em Ação  13h30 - 15h auditório 

auditório 

auditório 

auditório   Design Thinking para educadores  08h30 - 12h salas 



 ABERTURA DA FORMAÇÃO 

Que bom que vocês vieram! 



Objetivo geral:  
❖ apoiar e fortalecer a implementação do Currículo Paulista nas 

Secretarias Municipais. 

❖ Propor reflexões sobre práticas pedagógicas e/ou de gestão, bem 

como redirecionamentos, tendo em vista suas atribuições e 

responsabilidades, à luz dos fundamentos do Currículo Paulista; 

❖ Promover, por meio de oficinas, reflexões e trocas de experiências e 

práticas entre profissionais da Educação das redes municipais.  

Objetivos específicos: 



 
OS DESAFIOS DA 

IMPLEMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 



Percurso Histórico 



● Junho - Primeiros redatores 
● Julho - Construção em foco 
● Setembro - 1ª versão 
● Outubro - Consulta pública (até março de 2016) 

 
● Maio - 2ª versão 
● Junho a Agosto - Contribuições - Seminários Estaduais 
● Junho - MEC institui comitê gestor 
● Setembro - Contribuições Consed e Undime 

● Abril - 3ª versão 
● Junho a Setembro - Audiências do CNE, consulta pública 
● Agosto - Guia de Implementação 
● Dezembro - Aprovação no CNE e homologação  

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

Artigo 210 - Prevê a 
criação da BNCC  

LEI DE DIRETRIZES 
E BASES 

1988 

LEI DE DIRETRIZES E 
BASES (LDB) 

1996 

Artigo 26- Determina a 
adoção da BNCC 

DIRETRIZES CURRICULARES 

BNCC ENTRA 
NO PNE 

2014 

BNCC como 
estratégia para 
alcance de metas  

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA BNCC 

CURRÍCULO 
PAULISTA 

2018/19 



CURRÍCULO 
PAULISTA 

2018/19 

(SÃO PAULO, 2019, p. 25) 



A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 
caráter normativo. Define o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

O Currículo Paulista, fundamentado na BNCC, definiu alcançar as 
aprendizagens essenciais por meio das habilidades, alicerçadas 
nos princípios pedagógicos. 

SOBRE A BNCC E O CURRÍCULO PAULISTA 





Fundamentos 
Pedagógicos 



[…] Este currículo quer traduzir as especificidades sociais, econômicas, regionais, 
culturais e históricas de cada um dos 645 municípios que compõem o Estado de 
São Paulo. Contempla as competências gerais discriminadas pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 
homologada em 20 de dezembro de 2017, bem como os currículos e as 
orientações curriculares das redes de ensino públicas e privadas.  
O Currículo Paulista define e explicita, a todos os profissionais da educação que 
atuam no Estado, as competências e as habilidades essenciais para o 
desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e 
considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento 
humano. 

(SÃO PAULO, 2019, p. 11) 



 
 Qual é a visão de Educação Integral, considerando 
as especificidades sociais, econômicas, regionais, 
culturais e históricas, para a sua rede de ensino? 

 
 

Reflexão 



ESTÍMULO E APOIO  

À CONSTRUÇÃO DO  

PROJETO DE VIDA DOS 

ESTUDANTES 

O ESTUDANTE COMO 

PRODUTOR 

 E CONSUMIDOR DE 

TECNOLOGIA 

O PROCESSO DE  

AVALIAÇÃO A SERVIÇO  

DA APRENDIZAGEM  

DE TODOS OS ESTUDANTES  

EDUCAÇÃO INTEGRAL 
DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS 

ALFABETIZAÇÃO,  

LETRAMENTO E 

(MULTI)LETRAMENTOS  

EM TODAS AS ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

1 

6 5 4 

3 2 



O Currículo Paulista considera a Educação Integral como a base da 

formação (...) independente da rede de ensino que frequentam e da 

jornada que cumprem. Dessa maneira, afirma o compromisso com o 

desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, 

física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as 

habilidades essenciais para sua atuação na sociedade 

contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e 

incertos. 

(São Paulo, 2019, p. 28) 

 

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO INTEGRAL 1 



EDUCAÇÃO INTEGRAL 

EQUIDADE 
CENTRALIDADE AO 

ESTUDANTE 
INCLUSIVA 

PROPOSTA 
CONTEMPORÂNEA 

SUSTENTABILIDADE 
INTEGRAÇÃO 
CURRICULAR 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E  
DE GESTÃO 

Compromisso com a formação e o 

desenvolvimento humano em toda sua 

complexidade. 

Acolhimento das pessoas em suas 

singularidades e diversidades; 

Combate à discriminação e ao preconceito 

em todas as suas expressões. 

Visão plural, singular e integral da criança, 

do adolescente, do jovem e do adulto. 

Escola como espaço de aprendizagem, de 

cultura e de democracia. 



 

 

 

 

Desenvolver demandas 
complexas: 

● Da vida 
cotidiana; 

● Do pleno 
desenvolviment
o da cidadania; 

● Do mundo do 
trabalho.  

 
 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

2 

 
(BRASIL, 2018, p. 8) 

 

 

A Mobilização de:   

 

●Conhecimentos (conceitos e 
procedimentos)  
●Habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais) 
●Atitudes 
●Valores 
 

 

 

 

 



RELAÇÃO COMPETÊNCIA-
HABILIDADE 

APRENDER A APRENDER 

APRENDER A FAZER 

APRENDER A SER 

APRENDER A CONVIVER 



MULTILETRAMENTOS 

ALFABETIZAÇÃO LETRAMENTOS 

NOVOS LETRAMENTOS 

ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E (MULTI)LETRAMENTOS 
EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

3 



Etapa: Educação  
Infantil 



DIREITOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

CONVIVER BRINCAR PARTICIPAR 

EXPLORAR EXPRESSAR CONHECER-SE 



CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

O eu, o outro e o nós  
Corpo, gesto e 
movimentos 

Traços, sons, cores e 
formas  

Escuta, fala, pensamento 
e imaginação   

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações  

ⓡRodrigo José Guergolet 



Etapa: Ensino 
Fundamental 



ANOS INICIAIS 

Alfabetização e 
Letramentos 

Novas aprendizagens Interação social 

Conhecimentos prévios Múltiplas linguagens TDIC 



ANOS FINAIS 

Desafios de maior 
complexidade 

Ampliação do repertório 
Singularidade e 

formações identitárias 

Culturas juvenis Autonomia 
Atuação crítica na 

sociedade 



Etapa: Ensino 
Médio  



Compromisso com a educação 
integral 

Formação Geral Básica 
Temas Contemporâneos 

transversais  
Singularidades e 

diversidades 

Itinerários Formativos 
Construção e viabilização 

do projeto de vida do 
estudante 

Escola: espaço de 
aprendizagem, de cultura 

e de democracia 



BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular Educação é a Base. Brasília (DF), 2017. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 
Acesso em: 11 abr. 2022. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular Educação é a Base Ensino Médio.. 
Brasília (DF), 2018. Disponível 
em:http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf 
Acesso em: 11 abr. 2022. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo Paulista. São Paulo: SEDUC, 2019. Disponível em: 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/curriculo-paulista-26-07.pdf. 
Acesso em: 11 abr. 2022. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo Paulista Etapa Ensino Médio. São Paulo: SEDUC, 
2020. Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-
content/uploads/2020/08/CURR%C3%8DCULO%20PAULISTA%20etapa%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf Acesso 
em: 11 abr. 2022. 
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INTERVALO 
RETORNAMOS EM 30 MINUTOS 



AS COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS 

NO CURRÍCULO 



❖ Iniciativa Social 
❖ Assertividade 
❖ Entusiasmo 

❖ Curiosidade para Aprender 
❖ Imaginação Criativa 
❖ Interesse Artístico 

AUTOGESTÃO 

ENGAJAMENTO COM OS OUTROS 

❖ Determinação 
❖ Organização 
❖ Foco 
❖ Persistência 
❖ Responsabilidade 

AMABILIDADE 

❖ Empatia 
❖ Respeito 
❖ Confiança 

RESILIÊNCIA EMOCIONAL 

❖ Tolerância ao Estresse 
❖ Autoconfiança 
❖ Tolerância a Frustração 

ABERTURA AO NOVO 



Determinação 
 
 Organização 
 
 Foco 
 
 Persistência 
 
 Responsabilidade 

ⓡ
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o
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AUTOGESTÃO 



ENGAJAMENTO COM OS OUTROS 

ⓡ
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Iniciativa Social 
 

Assertividade 
 

Entusiasmo 
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Empatia 
 
Respeito 
 
Confiança 

AMABILIDADE 



ⓡRodrigo José Guergolet 

RESILIÊNCIA EMOCIONAL 

Tolerância ao Estresse 
 
Autoconfiança 
 
Tolerância a Frustração 
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ABERTURA AO NOVO 

Curiosidade para Aprender 
 
Imaginação Criativa 
 
Interesse Artístico 



 
conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se 

O eu, o outro e o nós 
 
Corpo, gestos e movimentos 
 
Traços, sons, cores e formas 
 
Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

ⓡRodrigo José Guergolet 

Campos de Experiência 



O eu, o outro e o nós 

Bebês - (EI01EO02)  
 

Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas interações e brincadeiras 
das quais participa. - AMABILIDADE - Confiança 

 
Crianças bem Pequenas - (EI02EO02)  
 

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 
dificuldades e desafios, identificando cada vez mais suas possibilidades, de modo a 
agir para ampliá-las. - AMABILIDADE - Confiança 

 
Crianças Pequenas - (EI03EO02)  
 

Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações.- AMABILIDADE - Confiança / AUTO-GESTÃO - Foco 
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SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo Paulista. Etapa Ensino Fundamental. Disponível 
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07.pdf Acesso em 16 março. 2022. 
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ALMOÇO 
RETORNAMOS EM 1h30  



EDUCAÇÃO 
INTEGRAL OFICINA 



 

➢ Objetivo: 

 

Refletir sobre a prática pedagógica, considerando a concepção de educação integral contida 

no Currículo Paulista, a partir de 3 cenários: 

 

○ Cenário 1: Educação Infantil; 

○ Cenário 2: Ensino Fundamental Anos Iniciais; 

○ Cenário 3: Ensino Fundamental Anos Finais. 

 



Orientações: 

➢ Foram elaborados três cenários; 

➢ O tempo destinado para leitura e debate dos estudos de caso são de 

30 minutos para cada cenário; 

➢ Registro da síntese dos debates na folha que está em seu grupo; 

➢ Para isso, há 2 excertos do Currículo Paulista. 



Excerto 1: 

O Currículo Paulista considera a Educação Integral como a base da formação dos 

estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que 

cumprem. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes 

em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as 

competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea 

e seus cenários complexos, multifacetados e incertos.  

Viver, aprender e se relacionar nesse novo contexto tem exigido, cada vez mais, maior 

autonomia e mobilização de competências dos sujeitos para acessar, selecionar e 

construir pontos de vista frente ao volume substancial de informações e conhecimentos 

disponíveis, para buscar soluções criativas e fazer escolhas coerentes com seus projetos 

de vida e com o impacto dessas escolhas. 
(SÃO PAULO, 2019, p. 28)    

    



Excerto 2: 

[...] as práticas de ensino e de aprendizagem que consideram o estudante em sua 

integralidade estão longe de práticas que normatizam comportamentos, rotulam ou 

buscam adequar os estudantes a um modelo ideal de pessoa. A Educação Integral, como 

fundamento pedagógico, demonstra o interesse do Currículo Paulista em atender às 

necessidades de ensino e de aprendizagem pelo olhar sistêmico — por parte dos 

profissionais da educação — para essas aprendizagens e o modo como elas se 

apresentam em nossa sociedade. Para que o conjunto das competências gerais possa ser 

efetivamente garantido, é necessário enxergar o estudante de uma nova forma, 

reconhecendo todo o seu potencial de desenvolvimento. É necessário acreditar que todos 

podem aprender e, ainda, ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias 

metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia dos estudantes. 
(SÃO PAULO, 2019, p. 33)    

    



Educação Infantil 

Cenário 1 



A professora Lúcia, em início de carreira na prefeitura da Cidade Rosa 

Dourada, planejou desenvolver com a turma do agrupamento 5 o 

seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF01) 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão, ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e expressão.  

Para desenvolver este objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, 

decidiu realizar uma atividade de escrita de palavras. 

                                                                                                   Continua    



A professora iniciou a atividade entregando uma folha, lápis e borracha para as crianças. 

Algumas perguntaram se elas desenhariam naquele dia. Ela respondeu “não” e que elas 

escreveriam, conforme o ditado. A primeira palavra foi BOLA, a segunda foi GATO e a 

terceira foi PERA. Paulo, então, interrompeu o ditado e disse à professora que escrever 

demorava muito e que isso diminuiria o tempo de brincar no parque e começou a chorar. 

Marina, em seguida, falou que não sabia escrever. No mesmo momento, Lucas pegou o lápis 

da Ana e começaram a brigar. A professora deu sequência, solicitando que continuassem a 

escrever, entretanto, diante dos acontecimentos, a atividade não foi concluída.  

Após a aula, a professora Lúcia procurou a coordenadora para relatar o que havia 

acontecido na sala e demonstrar sua insatisfação/frustração com o desenvolvimento e o 

resultado da atividade com a turma, visto que o objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento não foi atingido em sua integralidade. 



Agora é com a gente! 
 

Vamos nos colocar no lugar dessa Coordenadora e refletir como podemos 

estabelecer um diálogo reflexivo com esta professora, considerando alguns 

aspectos: 

 

❖ Os objetivos de aprendizagem selecionados tendo em vista a atividade 

desenvolvida; 

❖ O planejamento da atividade (percurso didático-metodológico); 

❖ A necessidade da escuta ativa das crianças, bem como dos profissionais 

envolvidos. 

 



Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Cenário 2 



Em uma turma de 2º ano da Escola da Vida, em São Paulo, a professora Silvana 

desenvolveu o projeto “Supermercado”, envolvendo práticas de alfabetização e 

letramento. Para isso, fez uma coleta de embalagens e panfletos, registrando os valores 

de cada produto para o dia da atividade.  

No dia agendado, a primeira atividade foi uma roda de conversa, na qual ela leu o 

combinado para os estudantes. Em determinado momento, Júlia, a consumidora, 

questionou Marcela, a caixa, sobre o preço da garrafa de suco. Júlia dizia ser possível 

pagar o produto de R$3,00 com uma nota de R$5,00, porém Marcela estava com 

dificuldade em compreender o valor da cédula. Em consequência, irritada, a menina do 

caixa tentava explicar a necessidade de mais cédulas para concluir a compra de Júlia. 

Pensando na gestão do tempo, a professora apenas explicou para as estudantes que a 

compra poderia ser efetivada. E, assim, a atividade seguiu até a conclusão, retornando 

todos aos seus devidos lugares.  



Agora é com a gente! 
 

A partir da perspectiva de educação Integral do Currículo Paulista, de sua 

experiência profissional e da situação apresentada no estudo de caso reflita: 

   

❖ Como aconteceu o planejamento da professora? Quais possíveis contribuições 

podem ser feitas neste planejamento pensando nas metodologias ativas?  

 

❖ Você considera que a intervenção da professora foi assertiva durante o conflito das 

estudantes? Justifique e/ou indique uma possibilidade de intervenção e reflexão 

sobre o conflito.   



Ensino Fundamental Anos Finais 

Cenário 3 



Em uma conversa informal na sala dos professores da Escola Orquídea de Menezes, os 
docentes comentam com a Coordenadora a situação desafiadora que têm enfrentado com 
um determinado estudante do 6° ano do Ensino Fundamental que apresenta insegurança e 
uma dependência excessiva, solicitando constantemente o auxílio do professor e dos 
colegas, bem como não demonstra autonomia em suas ações e contextos sociais. A 
professora de Ciências compartilha a situação que vivenciou com esse estudante, no 
projeto Energia Sustentável, quando se recusou a realizar a pesquisa solicitada, 
justificando que ela não havia explicado o conteúdo e que, portanto, ele não conseguia 
aprender daquela maneira, adotando também uma postura passiva no processo de 
criação/construção do projeto. A Coordenadora acredita que isso pode ser em virtude da 
fase de transição que ele se encontra e também em decorrência de um trabalho anterior 
que não focava em sua educação integral, apresentando indícios de um desenvolvimento 
frágil das competências socioemocionais, o que, inclusive, prejudicou o seu 
desenvolvimento cognitivo. 



Agora é com a gente! 
 

Diante dessa situação e com base no Currículo Paulista, sugira soluções que 
possam auxiliar esses professores para minimizar os impactos dessa transição: 

 

❖ Indique quais ações podem ser aplicadas para reverter esse quadro e 

desenvolver no estudante competências autônoma e protagonista, tanto no 

seu processo de aprendizagem quanto no seu contexto social; 

 

❖ Pense em como você contribui, dentro da sua área de atuação, para o 

desenvolvimento do estudante nessa etapa escolar. 



Estudo de Caso: 1, 2 e 3  

Sistematização 



7 dicas para desenvolver a escuta ativa: 

1º  Não interrompa a fala do outro 
antes que ele conclua; 

4º Preste atenção às mensagens não 
ditas, aquelas que ficam nas 
entrelinhas e que dizem muito a 
respeito de seu ouvinte; 

 

6º Não se desligue da fala do outro, 
mesmo que não esteja de acordo, não 
comece a pensar no argumento que 
irá rebater; 

 2º  Não antecipe ou tente adivinhar o 
que o outro irá dizer; 

5º Tente manter a atenção, mesmo 
que o assunto seja desagradável ou 
desinteressante;  

7º Mantenha o interesse mesmo que o 
tema abordado não seja da sua área, 
afinal essa é uma ótima maneira de 
saber por quais coisas seu ouvinte se 
interessa. 

 
3º  Não se deixe distrair com ruídos, 
objetos ou outros detalhes;  

 



“O estágio do desenvolvimento cognitivo compreendido dos 6 aos 12 
anos, a criança passa a desenvolver conceitos mais elaborados em 
relação a ela mesma, apresentando maior controle emocional. É 
nessa fase que os conflitos aparecem, e a escola tem fundamental 
importância para que a criança passe a ampliar esse controle e as 
interações sociais construindo sua identidade socialmente, 
aprendendo a avaliar e a fazer escolhas para sua vida. Dessa forma, 
amplia-se a autonomia intelectual, compreensão das normas e 
interesses pela vida social, promovendo a interação com sistemas 
mais amplos.”                                                               (São Paulo, 2019, p. 85) 

Necessidade de trabalhar habilidade socioemocional contextualizada nas 
situações de interação com seu grupo. 



Metodologias Ativas 

PROTAGONISTA 

Currículo Paulista 

Competências e Habilidades 

Práticas Pedagógicas 

Recursos Didáticos  

ESTUDANTE 
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CURRÍCULO 
EM AÇÃO 

 PARA REDES MUNICIPAIS. 

REALIZAÇÃO FORMAÇÃO EM REGIME DE COLABORAÇÃO 



PROGRAMAÇÃO - DIA 01 

OFICINA 

  Recepção e Credenciamento 08h - 08h30 

  Abertura  08h30 - 09h30 

  Os desafios da implementação curricular 09h30 - 10h30 

  Intervalo 10h30 - 11h00 

 As competências socioemocionais no Currículo  11h - 12h 

  Intervalo - Almoço 12h - 13h30 

  Educação Integral 13h30 - 17h 

auditório 

auditório 

auditório 

salas 



PROGRAMAÇÃO - DIA 02 

  Recepção  08h - 08h30 

  Intervalo 10h - 10h30 

  Intervalo - Almoço 12h - 13h30 

  Educação Especial 13h30  - 17h  

  Educação Especial 10h30 - 12h auditório 

auditório 

salas 

    

  Neuroplasticidade e o Currículo Paulista 

  

08h30 - 10h auditório 



PROGRAMAÇÃO - DIA 03 

  Recepção  08h - 08h30 

  Intervalo  15h - 15h30 

  Intervalo -  Almoço  12h - 13h30 

  Avaliação e encerramento  15h30  - 17h  

  Tecnologia no Currículo em Ação 13h30 - 15h auditório 

auditório 

auditório 

auditório   Design Thinking para educadores  08h30 - 12h salas 



NEUROPLASTICIDADE 
 E O CURRÍCULO 

 PAULISTA 



Dinâmica de sensibilização:  

- Em duplas, um de frente para o outro;  

- Cada um receberá um card contendo uma frase e uma imagem que representa 

uma emoção; 

- Cada um deverá falar a frase usando a entonação expressa pela imagem;  

- O objetivo é identificar se a frase corresponde à emoção expressa pelo seu 

par. 

Atentem ao grau de facilidade/dificuldade em 
executar tal ação.  



Do ponto de vista do desenvolvimento… 
 

A neurociência tem 
contribuído muito com 
as ciências da educação. 
Segundo Houzel (2005) 
aproximadamente 90% 
das conexões cerebrais 
são estabelecidas de 
zero a seis anos. 

…a infância caracteriza-se por 
intensos processos cognitivo, 
físico, social, afetivo, cultural e 
linguístico. Essa fase da vida 
não pode ser vista como 
estanque, mas sim como 
processo que produz marcas 
constitutivas da subjetividade, 
instituído modos de ser, de estar 
e de agir no mundo. 

Esse processo ocorre por 
meio da  Plasticidade 
cerebral. 

promovendo experiências 
lúdicas e estabelecendo 
interações sociais que 
impulsionem a atividade 
cerebral. 



O termo Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral é utilizado para designar a 

capacidade cerebral de se adaptar às experiências e aprendizados, isto é, nosso 

cérebro é dotado da habilidade de se moldar de acordo com as experiências e 

estímulos que vivenciamos, se adaptando conforme as situações.  

 

Aspecto estudado pela Neurociência, a neuroplasticidade na infância (até os sete 

anos, aproximadamente) é mais potente, em função da alta formação de novos 

neurônios e conexões neurais. No entanto, esta habilidade é perene, ou seja, 

perdura por toda a vida do indivíduo, é ela que permite a efetivação da 

aprendizagem, a partir de estímulos cognitivos e emocionais.  

NEUROPLASTICIDADE E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 



  

Lobo Frontal: 
planejamento e 

execução de 

comportamentos 

aprendidos e 

intencionais; 

também 

constituem o 

local de muitas 

funções 

inibitórias. 

 

Lobo Parietal: sensorial (tato, 
temperatura, textura), orientação 
espaço-temporal, lateralidade e 
interações com o ambiente. 
 

Lobo Occipital: estímulos visuais.  
Lobo Temporal: percepção auditiva, 
componentes receptivos da linguagem, 
memória declarativa e visual e emoção. 
 

COMO APRENDEMOS E COMO NOS RELACIONAMOS 
COM O APRENDIZADO? 



 

 

COMO APRENDEMOS E COMO NOS RELACIONAMOS 
COM O APRENDIZADO? 

Sinapse 

(conexão entre 

células 

neurais) 



FUNÇÕES EXECUTIVAS  

Gama de capacidade e 

habilidades que os indivíduos 

necessitam desenvolver, de 

modo que consiga planejar e 

executar ações, regular seu 

comportamento, receber e 

estímulos ambientais e filtrá-

los, em resumo, tudo aquilo 

que os indivíduos precisam 

para existir e agir no mundo 

de maneira regular  

Memória 
Operacional 
(ou de Trabalho) 

Controle 
Inibitório 

Flexibilidade 
Cognitiva   

Por que a Neuroplasticidade é mais potente na infância?  
 



1 

A importância de 
oportunizar o 
pleno 
desenvolvimento 
das funções 
executivas  

2 

Os aspectos 
socioemocionais e 
afetivos e seu 
impacto no 
desenvolvimento 
pleno das funções 
executivas  

3 

O impacto dos déficits 
socioemocionais e 
afetivos no 
desenvolvimento das 
funções executivas e a 
superexposição a 
fontes de estresse 
constantes   

Por que a Neuroplasticidade é mais potente na infância?  



Como as Diretrizes Curriculares Nacionais da educação 
Infantil  compreende  a criança de 0 a 6 anos?  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil (2010) ratificam a 
visão da criança compreendida como 
sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações e práticas do cotidiano, 
vivencia e constrói sua identidade 
pessoal e coletiva; brinca, imagina, 
fantasia, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e 
constrói sentido sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura. 



               Agrupamentos e campos de experiências  
 

O Eu, o 
outro e o 

nós 

Corpo, gestos 
e 

movimentos  

Traços, 
sons, cores 

e formas 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação  

Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações 



 A Educação Infantil  

Exige priorizar as 
interações e as 

brincadeiras como 
eixos estruturantes 

para a organização de 
tempos e espaços, de 

modo a garantir 
experiências ricas para 

a aprendizagem. 

O professor 
deve priorizar 

o 
protagonismo 

da criança. 

Escuta Ativa  

Mediando processos 
de aprendizagem e de 

desenvolvimento.  

Compreender as 
percepções, as ideias 

e os pensamentos 
das crianças. 

Compreender os 
interesses que 

surgem no 
decorrer do dia, 

durante as 
brincadeiras, e 

saber 
correlacioná-los 
aos objetivos de 
aprendizagem, 

conferindo 
sentido às suas 

próprias 
intervenções.  



Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas 

situações de interação, por diferentes meios; 

Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência 

temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao 

contexto em que é produzida; 

Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas; 

Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, 

demonstrando compreensão da função social da escrita 

e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e 

informação. 
(SÃO PAULO, 2019, p. 117) 

Espera-se que, ao final da Educação Infantil, os estudantes sejam 
capazes de: 



Para evitar uma ruptura nas aprendizagens das crianças… 
 

…especialmente no que tange ao Campo de 

Experiências escuta, fala, pensamento e 

imaginação — na Educação Infantil — e à 

área de Linguagens, na qual se insere o 

componente curricular Língua Portuguesa — 

no Ensino Fundamental — faz-se necessário 

alicerçar o desenvolvimento de novas 

habilidades aos saberes já construídos pelas 

crianças, garantindo a articulação e a 

continuidade do trabalho pedagógico. 
 

 
 

(SÃO PAULO, 2019, p. 117) 



Reconto 
• (EI01EF05) Imitar as 

variações de entonação e 
gestos realizados pelos 
adultos, ao ler histórias e ao 
cantar 

•  (EI02EF05) Relatar 
experiências e fatos 
acontecidos, histórias 
ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidos etc. 

• (EI03EF05) Recontar 
histórias ouvidas para 
produção de reconto escrito, 
tendo os professores como 
escribas. 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação. 

 Língua Portuguesa 
Anos Iniciais: 

Oralidade 

(EF69LP53) Ler em voz alta textos 
literários diversos, bem como 
leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 
professor) de livros, 
contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral, quanto da 
tradição literária escrita, 
expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio 
de uma leitura ou fala expressiva e 
fluente, gravando essa leitura ou 
esse conto/reconto, seja para 
análise posterior. 
 
Objeto de conhecimento: 

Produção de textos orais 
Oralização 
 
 Língua Portuguesa 
Anos Finais: 
Oralidade 

(EF15LP19) Recontar, com e sem o 
apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor (contos, 
lendas, crônicas, entre outros) e/ou 
pelo próprio aluno. 
 
Objeto de conhecimento: Reconto 
de histórias 



  Pontos de atenção no processo de aprendizagem  

Aprendizagem 

 Conhecimentos 
Prévios 

Memória de longo 
Prazo 

 Explorar de 
diversas formas o 

Objeto 

Ligar uma 
aprendizagem a 

outra 

Quanto mais se aprende, mais 
fácil se torna o aprendizado, 
porém ele tem que continuar 

sendo desafiador  

Quanto mais fácil se 
apreende, mais 

prazeroso o aprendizado 
se torna 

Atenção / 
Importância/ Emoção = 
Estado mental positivo 



Assim sendo, é necessário que os professores 

estabeleçam uma relação sensível e compromissada 

com os estudantes, a fim de construir um ambiente de 

confiança e respeito, cujas aulas representem 

oportunidades de desenvolver conhecimentos, valores e 

atitudes. Para tanto, é necessário mediar conflitos, ter 

abertura para uma escuta ativa, estimular o 

protagonismo e a autoria, para que os estudantes se 

percebam como co-criadores de suas aprendizagens, e 

reconheçam potencialidades e desafios na sua 

formação. 

 (SÃO PAULO, 2019, p. 87-88) 

  Uma Construção colaborativa 
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em:https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2019/09/curriculo-paulista-26-
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INTERVALO 
RETORNAMOS EM 30 MINUTOS 



EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 



Educação Especial  

 

 



Terminologias 

 

 
Convivência  

Dados do Sistema 

Apoio aos estudantes 

Percurso formativo 



Você sabe a diferença 
entre Educação Especial 
e Educação Inclusiva?  

@pixabay 

 

Para começo de conversa 





Portanto, Educação Especial e Educação Inclusiva…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freepik License 



 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental e intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

Deficiência Auditiva 

Deficiência Física 

Deficiência Intelectual 

Deficiência Visual 

Deficiência Múltipla 

Surdocegueira 

I - Deficiência:  



Mas, e quem é o público elegível aos serviços 
da Educação Especial? 



II - Transtorno do Espectro Autista: 

Considera-se pessoa com TEA aquela que apresenta quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. 

III - Altas Habilidades/Superdotação: 

Considera-se pessoa com Altas Habilidades/Superdotação aquela que demonstra potencial 
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 



Precisamos pensar sobre isso! 

Freepik License 

Área Educacional x Área Médica 



Vamos brincar! 

Fechem os olhos!  

Qual imagem vem a sua mente quando eu falo …?  



Ele tem deficiência 

física, simples assim! 



Do papel para a prática: como fazer a 

inclusão acontecer…   



PESSOA COM DEFICIÊNCIA (física, auditiva, visual, intelectual e múltipla) Termo 

presente na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), ratificado pelo Brasil com valor de emenda 

constitucional em 2008. 
 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OU PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
A pessoa não porta nem carrega sua deficiência: ela tem deficiência. 

Se portasse, poderia deixá-la quando quisesse. 
 

DEFICIENTE 

A pessoa com deficiência tem limitações específicas, mas é uma pessoa com 

diversas potencialidades. 
 

PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Todo ser humano tem uma necessidade especial. A pessoa com deficiência não é 

diferente, apenas pode precisar de apoios necessários para desempenhar funções 

que outras sem deficiência podem não precisar. 
 

 

Adequado ou Inadequado 



PESSOA ESPECIAL 

O que significa uma pessoa com deficiência ser especial? 

Todo ser humano é especial para alguém. 

 

PESSOA NORMAL 

O que significa ser normal? Todos somos pessoas. 

 

SALA DE AULA NORMAL 

O certo é dizer que a sala de aula é comum e não "normal". Apresentamos 

algumas orientações que a sociedade pode seguir no contato com as pessoas 

com deficiência que apontam para as especificidades dos diferentes tipos de 

deficiências. Não são regras, mas dicas, resultantes da experiência de quem 

atua na área. 

Adequado ou Inadequado 



Clínico patológica 
vs 

Socioantropológica 



Convivência  

 Dicas de Convivência - Libras + Áudio descrição 

Fonte: Pixels.com 

15:01 

https://www.youtube.com/watch?v=KWzHiZZUc20
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Estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial 

   Total de estudantes 14.773      BASE: 03/2022 



Estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial 

Dados Citem database 03/2022  
Total de estudantes com Deficiência 66.356  

 



Rede Municipal 

Dados Citem database 03/2022  Total de Professores  69 



BASE: 03/2022 

TOTAL 

5.324  



BASE: 03/2022 

TOTAL 5.622 



Apoio Disponível para Estudantes com Deficiência 

Percurso: https://sed.educacao.sp.gov.br /______/______  
 

https://sed.educacao.sp.gov.br/


Apoio Disponível para Estudantes com Deficiência 





Apoio Disponível para Estudantes com Deficiência 



Apoio Disponível para Estudantes com Deficiência 



Participação de Avaliações Institucionais 



Participação de Avaliações Institucionais 



BRASIL. Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 jul. 2015. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em: 20 mai. 2022. 
 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, 2021. 
Disponível em:https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/PEE-SP-DOCUMENTO-OFICIAL.pdf. 
Acesso em: 5 maio 2022. 
 
Dimensões. https://acessibilidade.unifesp.br/dimensoes. Acesso em: 06 maio 2022. 
 

Secretaria Escolar Digital. Disponível em: https://sed.educacao.sp.gov.br. Acesso em: 06 maio 2022. 
 
Dados 03/2022 da Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidências e Matrícula (CITEM), da SEDUC-SP 
03/2022. 
 
http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/. Acesso em: 06 maio 2022. 
 
Dicas de Convivência - Libras + Áudio descrição. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KWzHiZZUc20. Acesso em: 06 maio 2022.  
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INTERVALO 
RETORNAMOS EM 30 MINUTOS 



EDUCAÇÃO 
ESPECIAL OFICINA 



1) Divisão em grupos; 

2) Cada grupo em uma das 5 estações (Avaliação, Comunicação, Expressão 

Corporal, Leitura/Escrita e Pensamento Matemático); 

3) Leitura dos 3 desafios; 

4) Reflexão e Discussão; 

5) Escrita objetiva das soluções encontradas para cada desafio; 

6) Troca de estação.  

PASSO A PASSO: 



CURRÍCULO 
EM AÇÃO 

 PARA REDES MUNICIPAIS. 

REALIZAÇÃO FORMAÇÃO EM REGIME DE COLABORAÇÃO 



PROGRAMAÇÃO - DIA 01 

OFICINA 

  Recepção e Credenciamento 08h - 08h30 

  Abertura  08h30 - 09h30 

  Os desafios da implementação curricular 09h30 - 10h30 

  Intervalo 10h30 - 11h00 

 As competências socioemocionais no Currículo  11h - 12h 

  Intervalo - Almoço 12h - 13h30 

  Educação Integral 13h30 - 17h 

auditório 

auditório 

auditório 

salas 



PROGRAMAÇÃO - DIA 02 

  Recepção  08h - 08h30 

  Intervalo 10h - 10h30 

  Intervalo - Almoço 12h - 13h30 

  Educação Especial 13h30  - 17h  

  Educação especial 10h30 - 12h auditório 

auditório 

salas 

    

  Neuroplasticidade no Currículo Paulista 

  

08h30 - 10h auditório 



PROGRAMAÇÃO - DIA 03 

  Recepção  08h - 08h30 

  Intervalo  15h - 15h30 

  Intervalo -  Almoço  12h - 13h30 

  Avaliação e encerramento  15h30  - 17h  

  Tecnologia no Currículo em Ação 13h30 - 15h auditório 

auditório 

auditório 

auditório   Design Thinking para educadores  08h30 - 12h salas 



Photo by Noah on Unsplash 

RECEPÇÃO  

https://unsplash.com/@noahmatteo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@noahmatteo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/greetings?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/greetings?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DESIGN THINKING 
PARA EDUCADORES OFICINA 



CONCEITO  

 
Baseado em métodos e processos usados por designers, o Design Thinking é 
uma abordagem extremamente centrada no usuário. Sob essa ideia, ao se 
pensar em criar uma solução para uma necessidade, a primeira pergunta deve 
ser: qual é a necessidade humana por trás disso? 
 
A ideia é que para se chegar a soluções inovadoras, é preciso adotar a 
mentalidade de um designer. Assim, é a partir da perspectiva do usuário que é 
abordado o problema. Ao mesmo tempo, o Design Thinking tem relação com a 
prática; o objetivo é transformar suas ideias em produtos ou processos tangíveis 
e testáveis. 



FASES DO DESIGN THINKING 

Empatia 
Do que precisam? 
Do que gostam?  
O que querem? 

Definição 
Colher e analisar as 

informações obtidas para, 
assim, definir  as 

problemáticas centrais. 

Ideação  
 

As sugestões 
devem fluir sem 

censura, sem 
medo de errar. 

Protótipo 
O objetivo em criar protótipos que 

auxiliem na identificação da melhor 
solução possível para cada 

problema encontrado. 

Teste 
Por fim, é 

necessário testar 
e experimentar os 

protótipos. 

Adaptado de EducaDigital 



ENTENDA O DESAFIO  

Um desafio é o ponto inicial de todo processo e o propósito pelo qual você irá 
trabalhar. 
 
 
Definir corretamente a pergunta “como podemos” é essencial para encontrar seu 
desafio. A questão deve ser suficientemente ampla para permitir possibilidades 
inesperadas, mas suficientemente estreita para que você tenha foco. Seja 
cuidadoso para não incluir a resposta na pergunta. Veja alguns exemplos que 
você pode escolher ou usar como inspiração para chegar ao desafio que importa 
para você. 



DESCOBERTA: ENTENDA O DESAFIO  

Como podemos engajar mais 
profundamente nossos 
estudantes a ler? 

Como podemos usar objetos 
digitais de aprendizagem em sala 
de aula integrando com as 
disciplinas do currículo? 

Como podemos trabalhar o 
currículo de uma forma 
multidisciplinar por meio de 
projetos? 

Como podemos criar espaços 
para a colaboração entre 
professores para refletir sobre 
o uso das tecnologias em sala 
de aula? 

Como podemos criar um 
modo sistemático de revisar, 
discutir e apoiar estudantes 
com baixo desempenho? 

Como podemos desenvolver 
ferramentas que ajudem 
professores de diferentes 
escolas de uma rede a 
colaborar? 



ENTENDA O DESAFIO  

A abordagem do Design Thinking pode apoiar a criação ou adaptação de 
pautas de formação continuada para professores e gestores. Uma das 
formas de se fazer isso é a criação de personas, procurando qualificar de 
forma mais detalhada as características, sentimentos, relações e outros. 

 



Orientações  

Objetivo da oficina: construir uma proposta de formação.  

Para isso: 

- Pegue a comanda impressa para registro da oficina;  

- Siga os passos que estão listados a seguir; 

- Lembrando que apenas uma pessoa do grupo deve fazer o registro 

da comanda impressa.  



1º Passo - Construção da Persona: 

● O que pensa e sente; 

● o que ouve; 

● o que fala e faz; 

● o que vê. 

2º Passo:  

● Quais necessidades de formação? 

● Como sanar essas necessidades? 

3º Passo: Construção do protótipo de formação: 

● Temas 

● Metodologias e estratégias 

● Objetivos de Aprendizagem 

Orientações  



Adaptado pela equipe de formadores. Fonte: https://resultadosdigitais.com.br/blog/persona-o-que-e/.  
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Socialização  



► Cada grupo compartilhará a construção de sua persona e a 

formação pensada;  

► 5 minutos para cada grupo. 



Afinal, o que é Design Thinking? E quais são suas etapas fundamentais? Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=acHRiZZptSs. Acesso em 02 
jun. 2022. 
 
Aprenda como criar Personas de forma eficiente - Livro Design Thinking. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GR2m-z_msAg. Acesso em 
02 jun. 2022. 
  
Design Thinking para educadores. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KUOSS5EGPIc. Acesso em 02 jun. 2022. 
 
EDUCADIGITAL. Design Thinking para educadores. Disponível em: https://educadigital.org.br/dteducadores/. Acesso em 02 jun. 2022. 
 
EDUCAETHOS. Design Thinking em sala de aula: como trabalhar com essa ferramenta? Disponível em: https://educaethos.com.br/design-thinking/. 
Acesso em 02 jun. 2022. 
 
NOSSO ENSINO MÉDIO. Formação continuada na escola como promover a formação continuada na escola - pauta formativa. Disponível em: 
https://nossoensinomedio.org.br/wp-content/uploads/2021/04/C19_FGB_PF.pdf. Acesso em 02 jun. 2022. 
 
NOSSO ENSINO MÉDIO. Formação continuada na escola criar e fortalecer uma comunidade de aprendizagem - pauta formativa. Disponível em: 
https://nossoensinomedio.org.br/wp-content/uploads/2021/04/C21_IG2_PF.pdf. Acesso em 02 jun. 2022. 
 
RESULTADOS DIGITAIS. Persona: o que é, como definir e por que criar uma para sua empresa [+ exemplos práticos e um gerador]. Disponível em: 
https://resultadosdigitais.com.br/marketing/persona-o-que-e/. Acesso em 02 jun. 2022. 
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Obrigado!  



ALMOÇO 
RETORNAMOS EM 1h30  



TECNOLOGIA NO 
CURRÍCULO EM AÇÃO 



PRONTOS PARA O DESAFIO? 

Vamos nos divertir e aprender brincando! 



                BORA LÁ 

Você sabe o que é pixel?  
 

 

No quadro ao lado, há uma 

imagem oculta. Vamos 

descobrir qual é a imagem e 

assim entender como se 

formam as imagens digitais. 



                BORA LÁ 

Você sabe o que é pixel?  
 

 

É a menor unidade de uma 

imagem digital, independente 

de sua fonte.  



                BORA LÁ 
Para isso, vamos trabalhar com 
leitura de códigos. 
 

Para cada código 
desvendado você deverá 
pintar o quadrado de acordo 
com a letra e o número 
correspondente.  
 
Ao final, uma imagem aparecerá… 



● Número = linha  

● Letra = coluna  

1 GHI      

10 DEKL 

3 DL 

6 BHN 

5 CM 

11 FGHIJ 

7 BFJN 

8 CGHIM 

9 CM 

4 CFJM 

2 EFJK 

                BORA LÁ 
Observe os códigos 



Sejam bem-vindos(as)!!!! 



Intencionalidades 

Quando trabalhamos com os eixos de 
tecnologia, necessitamos alinhar as 
habilidades e competências que queremos  
alcançar, pensando no objeto de 
conhecimento que será o foco  da atividade.  



Por que utilizar as tecnologias? 
 

“As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, 

que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São 

diferentes formas de representação da realidade, de forma mais 

abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou 

paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma 

melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as 

potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, 

habilidades e atitudes” (MORAN, 2007, p. 2). 



Competência 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. (SÃO PAULO, 2019, p. 29) 

Fonte: flaticon 



As 10 Competências 

Conhecimento 

Pensamento 

Científico, 

crítico e criativo 

Argumentação 

Empatia e 

cooperação 

Cultura digital 

Comunicação 

Repertótio 

cultural 

Autoconhecimento 

e autocuidado 

Trabalho e projeto 

de vida 

Responsabilidade 

e cidadania 



Benefícios das tecnologias na 
aprendizagem 

1. Aumentar o interesse;  

2. Estimular a criatividade; 

3. Desenvolver novas habilidades;  

4. Aprender de forma divertida;  

5. Desenvolver a imaginação;  

6. Absorver conteúdos de maneira interativa e lúdica;  

7. Desenvolver a linguagem e comunicação;  

8. Associar figuras, formas, objetos, letras, palavras, animais, sons, entre outros; 

9. Desenvolver a autonomia e o protagonismo.  



Componente Tecnologia e Inovação 



Componente Tecnologia e Inovação 

MATERIAIS DE APOIO | EFAPE | Programa Currículo Paulista (educacao.sp.gov.br) 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/materiais-de-apoio-2/


Componente Tecnologia e Inovação 

Estudante: 



Componente Tecnologia e Inovação 

Professor: 



Diretrizes de Tecnologia e Inovação 

As competências específicas de cada área presentes no Currículo 
Paulista definem as aprendizagens essenciais que devem ser 
asseguradas a todos os estudantes pelo conjunto de componentes que 
integram essa área, portanto, o uso educacional das diferentes 
tecnologias requer intenção e planejamento e deve ir além da mera 
apresentação de conteúdos digitais e de instrumentos e recursos 
tecnológicos, considerando o desenvolvimento de atividades diversas no 
contexto escolar. (SÃO PAULO, 2020, p. 8) 

 
 



Eixos Estruturantes em Tecnologia e 
Inovação 



Letramento tecnológico 

➢ Conceito derivado do pensamento 

computacional; 

 

➢ Promove o desenvolvimento de uma percepção 

voltada  à aplicação  e utilização da tecnologia em 

todas as suas esferas. 



Quais são as possíveis 
formas de trabalhar a 
tecnologia na escola 

considerando as 
adversidades que 

temos? 



Atividade Plugada 

Atividades que necessitam de 
ferramentas tecnológicas e/ou 
acesso a um provedor que  conecta 
em rede as informações. 
 
 



Atividade Desplugada 

Atividades que não utilizam 
ferramentas tecnológicas e/ou 
acesso a um provedor que  conecta 
em rede as informações. 

(CS-UNPLUGGED, 2022) 



Jeanette Wing  

O conceito de Pensamento Computacional foi 

publicado pela primeira vez em 2006 por 

Jeanette Wing  que defende que o pensamento 

computacional contempla muitas habilidades e 

abstrações, não apenas de fazer algo, mas sim 

de operar, fazer, realizar, ler, estudar, 

compreender, modificar e ajustar, em 

diferentes níveis de compreensões. (WING, 2006) 



Christian Brackmann 

No Brasil, o conceito destacou-se em 2017 com a defesa de Christian 

Brackmann, que apresenta o seguinte conceito sobre o termo: uma 

distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar 

os fundamentos da Computação, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas, de 

maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma 

que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. 
(BRACKMANN, 2017) 
 



Atividade Plugada 

Atividades 

Textos 
colaborativos 

Desafios  
(quiz)  

Quebra-cabeça 
Jogos                    

(educacionais) 
Programação 

plugada 



Atividade Plugada 

Materiais 

Leitores de 
livros digitais 

Hardware  

Aplicativos       Software 
Câmeras 
digitais 



Atividade Plugada 

 
 



Atividade Desplugada 

A computação desplugada é uma metodologia que 

proporciona o aprendizado dos conceitos 

computacionais de forma simples e interativa, sem 

a utilização de hardware ou software. 
 

 



Atividade Desplugada 

Atividades 

Jogos Desafios 

Produção maker Quebra-cabeça 



Atividade Desplugada 

Materiais 

Caneta Papel 

Materiais não 
estruturados 

Movimento Lápis 



Atividade Desplugada 
 



Atividades plugadas e desplugadas 

Elaborado pelas formadoras 



Atividades plugadas e desplugadas 
Letramento Digital 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 - COMPUTADOR 

UMA DESCOBERTA 

Caderno de Tecnologia - 1° e 2° Ano - 1° Bimestre, p. 22 



Atividades plugadas e desplugadas 
Pensamento Computacional 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM  3 APLICAÇÃO DA 

PROGRAMAÇÃO NO COTIDIANO 

Caderno de Tecnologia - 9° Ano - 1° Bimestre, p. 351 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 - ORGANIZAR É 

PRECISO! 

Caderno de Tecnologia - 3° Ano - 1° Bimestre, p. 60 



Atividades plugadas e desplugadas 
 TIC/TDIC 

Realidade 

Aumentada: 

Lupa e celular 

 Textos/Qr Code 



Atividades plugadas e desplugadas 
 TIC/TDIC 



Robótica  



Robótica desplugada 
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