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O biólogo está pesquisando uma aranha. 

Arranca-lhe duas patas e grita: anda! A aranha reage e anda. 
Arranca-lhe mais duas patas e grita: anda! Ela se mexe. 
Arranca-lhe outras duas e dá uma nova ordem. 

O bicho, com dificuldade, se arrasta. 

Por fim, arranca as duas últimas patas e grita: anda! O inseto 
permanece imóvel. Anda!, grita de novo. Anda! E o bicho não 
esboça nenhuma reação.

Então, o biólogo anota em seu notebook a conclusão da 
pesquisa: aranhas sem patas ficam surdas.



Competências & Habilidades





O aspecto central da teoria de 
Perrenoud é o conceito de 
competência. Para ele, competência 
é a faculdade de mobilizar um 
conjunto de recursos cognitivos 
(saberes, capacidades, informações 
etc.) para solucionar com pertinência 
e eficácia uma série de situações.

A competência é um conjunto de 
esquemas de percepção, 
pensamento, avaliação e ação, 
enquanto a habilidade é menos 
ampla e pode servir a várias 
competências, (Perrenoud, 1999).



Competências Cognitivas 
e Socioemocionais



• Competência Socioemocional: para se relacionar 
com os outros e consigo mesmo, compreender e 
gerir emoções, estabelecer e atingir objetivos, 
tomar decisões autônomas e responsáveis e 
enfrentar situações adversas de maneira criativa e 
construtiva. As competências socioemocionais 
priorizadas nesse contexto são aquelas que 
desempenham um papel crucial na obtenção do 
sucesso escolar e na vida futura das crianças e 
jovens. 

• Competência Cognitiva: para interpretar, refletir, 
raciocinar, pensar abstratamente, assimilar ideias 
complexas, resolver problemas e generalizar 
aprendizados. As competências cognitivas não 
apenas refletem a amplitude do conhecimento 
adquirido ou a rapidez da aprendizagem, mas 
também representam a capacidade de “dar 
sentido” a uma situação e descobrir o que fazer 
diante de um novo problema. As competências 
cognitivas e as socioemocionais relacionam-se 
estreitamente entre si. 
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• Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ac ̧ão pedago ́gica deve ter como foco a 
alfabetizac ̧ão, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do 
sistema de escrita alfabe ́tica de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de 
leitura e de escrita e ao seu envolvimento em pra ́ticas diversificadas de letramentos. 

• Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressa ̃o do conhecimento ocorre pela 
consolidac ̧ão das aprendizagens anteriores e pela ampliac ̧ão das pra ́ticas de linguagem e da 
experie ̂ncia este ́tica e intercultural das crianc ̧as, considerando tanto seus interesses e suas 
expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a 
compreensa ̃o de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas 
mais amplos, que dizem respeito a ̀s relac ̧o ̃es dos sujeitos entre si, com a natureza, com a histo ́ria, 
com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. 



COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS

+
HABILIDADES 

PARA OS ANOS 
INICIAIS

•LP – 87

•ARTE – 198

•EF – 223

•LI – 246

•MT – 267

•CN – 324

•GEO – 366

•HIST – 402

•ER - 437



CONCLUSÕES



1.
EDUCAÇÃO 
INTEGRAL



2.
CURRÍCULO POR 
COMPETÊNCIAS



3.
"SABER"/ 

"SABER FAZER"



FORMAÇÃO 
DOCENTE?







ENSINAR É 
UMA CIÊNCIA



ENSINAR É 
UMA ARTE





















1. A interação entre os alunos e o conteúdo 

•- O conteúdo é adequado às necessidades de 
aprendizagem da turma? 
•- As atividades e os problemas propostos são 
desafiadores e proveitosos para todos os 
alunos ou para alguns foi muito fácil e, para 
outros, muito difícil? 
•- Há a retomada de conhecimentos 
trabalhados em aulas anteriores como um 
ponto de partida para facilitar novas 
aprendizagens ou as atividades apenas colocam 
em jogo o que já é conhecido pela turma? 
•- Os recursos utilizados são adequados ao 
conteúdo? 
•- Como está organizado o tempo da aula? 
Foram reservados períodos de duração 
suficiente para os alunos fazerem anotações, 
exporem as dúvidas, debaterem e resolverem 
problemas? 



2. A interação entre o professor e os alunos 

•- Os objetivos de aprendizagem de curto e longo 
prazos dos conteúdos em questão estão claros para a 
turma? 

•- As propostas de atividades foram entendidas por 
todos? Seria necessário o professor explicar outra vez e 
de outra maneira? As informações dadas por ele são 
suficientes para promover o avanço do grupo? 

•- As intervenções são feitas no momento certo e 
contêm informações que ajudam os alunos a refletir? 

•- O professor aguarda os alunos terminarem o 
raciocínio ou demonstra ansiedade para dar as 
respostas finais, impedindo a evolução do 
pensamento? 

•- As hipóteses e os erros que surgem são levados em 
consideração para a elaboração de novos problemas? 

•- As dúvidas individuais são socializadas e usadas 
como oportunidades de aprendizagem para toda a 
turma? 



3. A interação dos alunos com os colegas 

- Os alunos se sentem à vontade para colocar suas 
hipóteses e opiniões na discussão? 

- Nas atividades em dupla ou em grupo, há uma 
troca produtiva entre os alunos? 

- Com que critérios a classe é organizada? 

- Os alunos escutam uns aos outros?



Para pensar em novas abordagens 
Como usar bem o material pedagógico 
Em busca de clareza e objetividade 
Fazer do erro uma oportunidade de ensinar 
Ajuda na formação de grupos 
Para cada situação, um formato de sala 


