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A IMPORTÂNCIA DE UM CURRÍCULO ESCOLAR NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS 

 

Jadna Marisa Silva de Sousa     
                                                          

 
RESUMO-O mundo em que vivemos está sempre em constantes mudanças, repleto 

de acontecimentos novos e no sistema educacional não é diferente. Percebem-se 

mudanças nos alunos daqueles de antigamente. Neste sentido, o presente trabalho 

acadêmico vem destacar o Currículo como ferramenta metodológica na Prática 

Pedagógica no Ensino Fundamental anos inicias, destacando seus conceitos e 

mudanças atuais. Este estudo foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

está fundamentado teoricamente nos seguintes autores que nortearam a construção 

deste Artigo Acadêmico, dos quais se destaca: Vasconcelos (2009), Lima (2007), 

Libâneo (2004), Perrenoud (1992), Candau (2007), os quais reafirmam ser o Currículo 

uma Ferramenta essencial na promoção do desenvolvimento a partir da Prática 

Pedagógica. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

A Educação nos dias atuais vem passando por inúmeros impasses, dos quais 

vários são devido à maneira de como ensinar e trabalhar nas escolas contemporâneas 

e como lidar com esses alunos neste mundo onde tudo se modifica e a tecnologia 

ganhou destaque na vida desses educandos, que estão acostumados ao 

conhecimento de forma rápida e sem precisar de um Professor em alguns momentos. 

Diante disso, os docentes sentem necessidades de cada vez mais trabalhar em 

uma escola que proponha uma direção ao trabalho, onde respondam às perguntas: o 

que ensinar? Por que ensinar? Para que ensinar? E para quem ensinar? Quais 

habilidades e competências devem ser desenvolvidas por esses educandos? Essas 

são perguntas que muitos dos Professores de várias escolas se fazem na hora que 

chegam ao ambiente escolar para lecionar.   

Neste sentido, o Currículo é subsídio norteador, estruturante de um 

planejamento para responder essas questões citadas anteriormente, que por sua vez 

é referência para um conjunto de experiências e vivências no espaço escolar que 

envolva o processo de ensino-aprendizagem. Todos esses pontos estarão presentes 

em um Currículo escolar, ou deveria estar para que os Professores estivessem 

respaldo teórico e pedagógico no momento de elaborar seus planejamentos. 

O objetivo desse trabalho acadêmico é destacar a importância de um Currículo 

escolar na Prática Pedagógica dos Professores do Ensino Fundamental anos iniciais, 

para que ocorra um processo de desenvolvimento por partes dos alunos desta etapa 

inicial estudantil e de segurança para Professores. 

O Currículo a nosso ver, inclui muitos elementos, desde a formação, o 

comprometimento profissional, as questões de ordem estrutural, dentre muitas outros. 

Na verdade, o que não pode acontecer é o fato do Professor ficar nesses 

questionamentos citados anteriormente, após uma formação em universidades onde 

se estuda tanto sobre o assunto atualmente, por conta de escolas que simplesmente 

não elaboram o Currículo ou quando elaborado não se efetua como deveria.  

Para Cadau (2007 p.19), “o Currículo é, em outras palavras, o coração da 

escola, o espaço central em que todos atuam o que nos torna, nos diferentes níveis 

do processo educacional, responsáveis por sua elaboração”. 
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Na busca das respostas sobre está problemática e, ao mesmo tempo trilhando 

novos caminhos para reafirmar o Currículo como ferramenta necessária na 

transformação da educação e na prática educativa. Este estudo se enquadra em um 

artigo, que, dentre outras razões, objetiva refletirem sobre uma determinada 

problemática no contexto da escola, buscando as possíveis saídas, ou seja, a possível 

resolução para os problemas aí existentes. 

O objetivo deste trabalho acadêmico é analisar o Currículo como Ferramenta 

Metodológica para a Prática Pedagógica do Ensino Fundamental anos iniciais.  

O presente artigo é um estudo sobre Currículo, que de acordo com Santos 

(2001, p. 131), o artigo científico tem a função de colocar um assunto em pauta como 

também pode exercer a função de apresentar os resultados de uma pesquisa 

científica. Na compreensão deste trabalho acadêmico, buscaram-se respaldos nas 

reflexões de Vasconcelos (2009), Lima (2007), Libâneo (2004), Perrenoud (1992), 

Candau (2007). 

Está organizado da seguinte forma: A Introdução aqui desenvolvida, onde inicia 

o relato sobre o Currículo como ferramenta de auxílio da Prática de Ensino e 

Aprendizagem no Ensino Fundamental anos inicias, mostrando não apenas suas 

fragilidades, avanços e retrocessos no século XXI, como também citando algumas 

concepções de autores que tratam do tema em destaque no presente trabalho. 

 O segundo tópico, traz alguns conceitos de Currículo segundo autores 

norteadores, bem como a sua finalidade para as escolas, como também desfazer 

algumas crenças de que o Currículo são conteúdos prontos a serem repassados aos 

alunos. 

 No terceiro tópico, destaca-se avanços na Legislação e nas Políticas 

Educacionais Brasileiras que proporcionam novas perspectivas e novos desafios 

diante do aperfeiçoamento do Currículo Escolar.  

No quarto tópico, relata-se a Avaliação como um aspecto fundamental no 

processo de ensino e da aprendizagem, quando se fala em organização do Currículo 

escolar para uma reflexão dos resultados das práticas.  

No quinto tópico, traz as Conclusões e apresenta Sugestões como possíveis 

soluções para o tema discutido no trabalho aqui desenvolvido. 
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2. COMPREENDENDO O CONCEITO DE CURRÍCULO 
 
 
É recente vermos e ouvirmos profissionais da área falando sobre o Currículo 

escolar, e fazendo alguns questionamentos sobre, para que serve? Quem elabora? 

Como usar? E qual seu principal objetivo nas instituições? Ainda é muito recente por 

mais antigo que o Currículo seja, o assunto é novo para os dias e profissionais atuais.  

Por sua vez o Currículo Escolar segundo Vasconcelos (2009, p. 27), 

 

é inserido como proposta curricular — seleção e organização de 
experiências de aprendizagem e desenvolvimento feito pela instituição 
de ensino uma sequência ordenada de estudos, quer dizer é mostrar 
de forma organizada de que maneira a instituição irá trabalhar com 
alunos no decorrer do ano, que disciplinas, que conteúdos, 
metodologias e etc.de modo que deixe transparecer os objetivos da 
escola como também a preocupação pela qualidade do ensino 

aprendizagem dos educandos. VASCONCELOS (2009, p. 27). 
 
 

 Neste contexto, a Secretaria de Educação Básica define Currículo como sendo 

uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos 

concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Os 

conhecimentos e as práticas estão suscetíveis às novas dinâmicas e reinterpretados 

em cada contexto histórico. Os Currículos são orientados pela dinâmica da sociedade, 

em um percurso contínuo de aprendizagem, socialização e desenvolvimento humano. 

O Currículo deve ser visto como bússola de norteamento tanto para a escola 

como para o Professor, pois é a partir daí que podemos planejar nossa linha de 

trabalho, durante o ano em cima das propostas curriculares de cada realidade escolar, 

e não como uma lei a ser cumprida e que não possa modificar ao adequar a minha 

realidade.  

Segundo Lima, (2007, p. 9), 

 

Os Currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos 
alunos, são uma construção e seleção de conhecimentos e práticas 
produzidas em contextos concretos e em dinâmica sociais, políticas e 

culturais, intelectuais e pedagógicas. LIMA, (2007, p. 9),  
 

A função da escola em proporcionar um conjunto de práticas pré-estabelecidas 

com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais 

e culturais de maneira crítica e construtiva. O autor também relata que a escola 
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garante a continuidade da espécie, “socializando para as novas gerações as 

aquisições e invenções resultantes do desenvolvimento cultural da humanidade”, 

(LIMA, 2008, p.52). 

A literatura especializada tem registrado, ao longo dos tempos, vários 

significados para a palavra Currículo. Dominam, entre eles, os que associam Currículo 

a conteúdos e os que veem Currículo como experiências de aprendizagem. Outras 

concepções apontam para a ideia de Currículo como: uma proposta ou um plano 

capaz de definir o que fazer nas escolas, o conjunto de objetivos educacionais a serem 

alcançados e, ainda, o próprio processo de avaliação (já que os exames nacionais 

têm tendido a fornecer significativos subsídios para o processo de elaboração do 

Currículo). Essas diferentes visões, assim como as diferentes ênfases que nelas se 

encontram, faz com que cada vez mais não se saiba o que é Currículo realmente e 

suas reais importâncias para as experiências pedagógicas oferecidas aos alunos em 

prol do conhecimento.  

Fazendo uma revisão bibliográfica do autor Libâneo (2004) ele nos deixa bem 

claro que o Currículo é o conjunto dos vários tipos de aprendizagem, percebemos que 

não há uma definição única de Currículo, é possível encontrar inúmeras definições, 

pois ela tem variado no tempo e no espaço. Algumas definições do Currículo 

aparecem, assim, como um 

conjunto  dos   vários  tipos  de   aprendizagens,  aquelas   exigidas   pelo 

processo escolar, mas     também     aqueles  valores    comportamentais atitudes 

que  se   adquirem   nas   vivencias  cotidianas  na   comunidade, 

na  interação   entre    Professores,    alunos,  funcionários,   nos   jogos 

e  no  recreio  e  outras   atividades  concretas   que   acontecem    na  escola   que  

denominamos   ora  Currículo  real, ora  Currículo  oculto.  (LIBÂNEO 2004, p. 173 - 

174). 

O Currículo Real é o Currículo que acontece dentro da sala de aula com 

Professores e alunos a cada dia em decorrência de um projeto pedagógico e dos 

planos de ensino, e o Currículo Oculto é o termo usado para denominar as influências 

que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos Professores. O Currículo 

oculto representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias 

práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no meio social 
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e escolar. Segundo Moreira e Silva (1997), o Currículo está oculto por que ele não 

aparece no planejamento do Professor. 

É viável destacar que o Currículo constitui o elemento central do projeto 

pedagógico, ele viabiliza o processo de ensino aprendizagem. Contribuindo com esta 

análise Sacristán (1999, p. 61) afirma que 

 

O Currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola 
e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a 
aprendizagem dos alunos; entre a teoria (ideias, suposições e 
aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições. 
(SACRISTÁN, 1999, p. 61). 
 

 

Neste aspecto, o Professor é fundamental no processo de reorganização e com 

a escola, onde o educador tem a responsabilidade de seguir LDB que mostrará o 

conceito de uma Gestão Democrática, onde o Professor participa da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, isto é, decide solidariamente com 

a comunidade educativa o perfil do aluno que se quer formar, os objetivos a seguir, as 

metas a alcançar. E isso não apenas no tocante a sua matéria, mas toda a proposta 

pedagógica, onde ela traz a organização do Professor e a objetividade no exercício 

da sua função. O Professor tem que entender que ele só conseguira fazer o aluno 

aprender se ele próprio continuar a buscar subsídios para aprender.  

É pertinente destacar que o Currículo com suas várias definições tem grande 

papel no processo educacional mundial, seja como organização, metodologia, 

conteúdos, experiências, propostas, objetivos etc. enfim desde que a reflexão de sua 

importância para os objetivos desejados no que diz respeito a aprendizado, acontece 

de forma significativa para os envolvidos, o Currículo deve ser construído 

cuidadosamente pensando em todos esses pontos para que se torne algo de utilidade 

e não de obrigação e engavetado e esquecido na escola. 

 

3. AS MUDANÇAS CURRICULARES BRASILEIRAS 
 
 
As mudanças e discussões sobre a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem desenvolvidos na escola, também estão relacionadas ao Currículo 

escolar, diante disso, cabe destacar os avanços na legislação e nas políticas 
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educacionais brasileiras que proporcionam novas perspectivas e novos desafios 

diante do aperfeiçoamento dos Currículos escolares. 

Em 1990, foi considerada a “década da educação”, destacam-se o movimento 

“Educação para Todos” e as conferências mundiais promovidas por órgãos 

internacionais que visam elevar o nível de satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Isto visando às 

reformas educacionais necessárias para atingir as metas para um bom plano de 

educação para todos. 

Em 1995 foram elaborados e distribuídos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

que nos leva para a Educação Básica (PCN), onde organizaram os três segmentos: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Diante de tudo isto veio a provação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9.394/96),evidencia-se e nos ajuda  a desenvolver um trabalho melhor e mostrar 

a importância de uma reforma curricular nacional, em cumprimento do Artigo 210 da  

Constituição de 1988,que determina como dever do Estado para com a educação fixar 

a base comum nacional de conteúdos para o Ensino Fundamental e médio, “a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, 

da economia e da clientela” (BRASIL, 1996).   

Assim, a questão da organização curricular foi colocada no centro do debate 

como fundamental para a qualificação da educação escolar no país.  

O autor Arroyo (1999, p. 138) aponta a divergência de concepções entre 

aqueles que são responsáveis pela elaboração das políticas educacionais, os 

pesquisadores e os Professores que estão na escola, como outro ponto de tensão na 

realização de mudanças nas propostas curriculares. 

 
Quando se formulam políticas, sobretudo curriculares e de 
qualificação de Professores, deveríamos ter mais cuidado com suas 
consequências na inovação ou na manutenção das culturas políticas 
e pedagógicas. Padecemos de um conteudíssimo simplificador das 
funções sociais, culturais, socializadoras, formadoras enfim da 
educação básica. As políticas que abordam essa tradição, assim como 
os estudos e as análises sobre os conteúdos escolares, precisariam 
criticar melhor a tradição pedagógica e social que reduziu a função da 
escola básica ao aprendizado de saberes e competências funcionais. 
(ARROYO, 1999, p. 140). 
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É através do Currículo que acontecem os processos de mudanças. O mundo 

está em movimento acelerado de transformações e informações e a escola, como 

veículo socializador, deve oferecer um Currículo que acompanhe essas mudanças 

para que não se torne algo obsoleto, sem funcionalidade na vida da humanidade, que 

tenha como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as 

questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e 

assimilação são consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus 

direitos e deveres, como também trabalhar com o repertório cultural local, partindo 

não somente de experiências vividas pelos alunos, mas também garantindo o acesso 

a experiências que não teriam fora da escola. Essa diversidade de experiências 

precisa ser considerada pela escola e Professor quando organiza atividades e planeja 

as aulas, toma decisões sobre encaminhamentos individuais e coletivos e avalia 

procurando ajustar sua prática às reais necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Podemos dizer que o Currículo escolar é composto por métodos, de como 

fazer, como ensinar, como avaliar entre outros. Para Libanêo (1994), método é o 

caminho para atingir um objetivo. Na vida cotidiana estamos sempre perseguindo 

objetivos. Mas estes se realizam por si mesmos, sendo necessária a nossa 

atualização, ou seja, a organização de uma sequência de ações para atingi-los. Os 

métodos são, assim, meios adequados para realizar objetivos.  

Outro aspecto, segundo Moreira e Candau (2007) apresentam a construção do 

conhecimento escolar como característica da escola democrática que reconhece a 

multicultural idade e a diversidade como elementos constitutivos do processo ensino-

aprendizagem. 

Neste sentido, o Currículo escolar passa ser definido como sendo todas as 

situações vividas pelo aluno dentro e fora da escola, seu cotidiano, suas relações 

sociais, as experiências de vida acumuladas por esse aluno ao longo de sua 

existência, as quais contribuem para a sua formação, O Currículo escolar atual não é, 

portanto, o mesmo proposto pela tradição escolar e conservado de igual maneira por 

todas as escolas. Pode-se mesmo dizer que, na era da tecnologia, o Currículo escolar 

se forma a partir das necessidades de cada escola e das experiências de cada aluno. 

O Currículo não pode ser comparado apenas um documento didático, seu 

aspecto é bem maior e abrange uma gama de caracteres do âmbito educacional e 

social simultaneamente, essa relação significa uma organização das experiências 
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humanas em prol da prática educativa, porém seu conceito abrange diversos 

seguimentos da educação. 

De acordo com a expressão de Grundy (1987), o Currículo não pode estar fora 

e nem prévios as experiências humanas.  É o que nos faz pensar em como acontece 

o processo ensino aprendizagem? E como se relacionam os envolvidos nesta 

perspectiva de educação?  

O desenvolvimento curricular nas escolas não corresponde ao que é 

necessário e nem atrativo para o sistema educacional atual, visto que as mudanças 

ocorridas são muitas e as escolas não acompanham essa evolução.  

O desenvolvimento científico e tecnológico é visível. É necessário que a escola 

repense sobre a sua função e como se processa dentro desse contexto atual. Pois o 

mito que a escola era única fonte de conhecimento e de cultura já está ultrapassado 

 
4. O CURRÍCULO E A AVALIAÇÃO COMO COMPONENTES DE UM MESMO 

SISTEMA 
 

A avaliação é um aspecto fundamental quando se fala em organização do 

Currículo escolar, é a forma como se avalia as aprendizagens que os alunos efetivam 

durante seu desenvolvimento. A ideia é que a avaliação da aprendizagem dos alunos 

é um processo dissociado do desenvolvimento curricular, nasceu com a pedagogia 

tradicional e ainda se faz presente em muitas unidades escolares, apesar de 

intensamente questionada. Quando essa concepção prevalece à avaliação da 

aprendizagem consiste somente na aplicação de instrumentos como questionários, 

provas, trabalhos escritos em geral, em períodos regulares (final de cada mês, ou 

bimestre ou semestre) e com o objetivo de verificar a quantidade de informações que 

os alunos assimilaram naquele período e classificá-lo sem escalas de notas ou até 

mesmo de conceitos tratados como se fossem notas. 

No livro “Currículo e Avaliação”, de Cláudia de Oliveira Fernandes e Luiz Carlos 

de Freitas (2007), comenta que, 

 

a avaliação é apresentada como uma das atividades do processo 
pedagógico necessariamente inserida no projeto pedagógico da 
escola, não podendo, portanto, ser considerada isoladamente. Deve 
ocorrer em consonância com os princípios de aprendizagem adotados 
e com a função que a educação escolar tenha na sociedade, 
(FERNANDES 2007, p. 17). 
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Não se pode deixar de trazer para a reflexão sobre a importância do Currículo, 

o tema avaliação que é a referência sobre a prática pedagógica do professor. É a 

partir da avalição que se identifica se os alunos estão aprendendo e a partir daí o 

professor pode refazer o ensino para atingir o melhor rendimento em sua turma.  

Um breve estudo bibliográfico sobre algumas modalidades de avaliação, 

segundo Afonso (2000),  

 

a avaliação são exames tradicionais, testes de inteligência 
estandardizados, avaliação por normas, avaliação por critérios e 
avaliação formativa. Para o autor há dois propósitos distintos da 
avaliação escolar: alguns se referem aos objetivos da administração 
escolar; outros, às metas educativas e pedagógicas. Os primeiros 
estão fundamentados na avaliação somática e por normas; os 
segundos, na avaliação formativa, por critérios e diagnóstica. 
(AFONSO, 2000, p.36). 
 
 

Outro autor, que trata da avaliação, buscou-se pela importante contribuição 

dada sobre a avaliação formativa é Perrenoud (1992), 

 

Talvez seja mais razoável colocar como princípio que a avaliação 
formativa dá informações que serão propriedade do Professor e seus 
alunos. Cabe-lhes a eles decidir o que querem transmitir aos pais e à 
administração escolar. Se esta quiser ter uma ideia precisa do que os 
alunos sabem e da eficácia dos Professores, tem de encontrar os seus 
próprios instrumentos necessários, não inviabilizando uma avaliação 
formativa que deve permanecer, de qualquer maneira, um assunto 
entre o Professor e os seus alunos, para que o contrato de confiança 

não seja quebrado (PERRENOUD, 1992, p.165). 

 

Observa-se na contribuição do autor, quando diz que ao optar-se pela avaliação 

formativa, diz Perrenoud (1992), são positivamente afetada a organização das aulas, 

os métodos e as práticas de ensino, a construção de uma cultura comum entre o 

Professor e a escola, a política do estabelecimento de ensino, o programa e os 

objetivos, bem como o sistema de seleção e orientação, além da satisfação 

profissional e pessoal. 

Outro aspecto da temática avaliação é o estudo sobre a avaliação somática 

porque alerta sobre a decisiva escolha criteriosa de objetivos relevantes. Tratando-se 

de um juízo global e de síntese, possibilita uma decisão relativamente à progressão 

ou à retenção do aluno, pois compara resultados globais, permitindo verificar a 
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progressão de um aluno em face de um conjunto lato de objetivos previamente 

definidos. 

Segundo Bloom, Hastings e Madaus (1971), a característica fundamental desta 

modalidade de avaliação é: "O julgamento do aluno, do Professor ou do programa é 

feito em relação à eficiência da aprendizagem ou do ensino uma vez concluídos." 

(BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 1971, p. 129). 

Os autores Bonniol y Vial (2001) apresentam três concepções de avaliação, 

citando a avaliação como medida, a avaliação como gestão e a avaliação como 

problemática do sentido. Neste aspecto, distinguem em cada uma delas as funções 

somática e formativa, que não se contrapõem. A primeira responde à demanda 

Institucional de verificação de nível de construção conceitual e a segunda responde 

às exigências de desenvolvimento das aptidões nas aprendizagens. 

Segundo Bonniol y Vial (2001), 

 

 A avaliação formativa centra-se essencialmente, de forma imediata e 
direta, na gestão das aprendizagens dos alunos. Segundo os autores, 
dessa forma, ela situa-se na perspectiva de uma regulação assumida 
pelo Professor, “cuja tarefa será calcular, ao mesmo tempo, o caminho 
já percorrido por cada um e o que resta a percorrer, a fim de intervir e 
aperfeiçoar o processo de aprendizagem em curso (BONNIOL Y VIAL, 

2001, p. 237).    
    

Propõem-se, uma integração harmoniosa entre as modalidades avaliativas, 

permitindo a chegada a práticas mais aprimoradas de avaliação. Estas são 

fundamentais para os alunos e para os Professores, facilitando as aprendizagens 

significativas e o consequente incremento da motivação de todos os atores 

institucionais do processo. 

É pertinente considerar que Hoffmann (1995) assinala, 

 

Minhas investigações sobre avaliação sugerem fortemente que a 
contradição entre o discurso e a prática de alguns educadores e, 
principalmente a ação classificatória e autoritária, exercida pela 
maioria, encontra explicação na concepção de avaliação do educador, 
reflexo de sua estória de vida como aluno e Professor. [...] Temos de 
desvendar contradições e equívocos teóricos dessa prática, 
construindo um “ressignificado” para a avaliação e desmistificando-a 

de fantasmas de um passado ainda muito em voga. (HOFFMANN, 

1995, p.12) 
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Quando a concepção vai além da classificação, preocupando-se com o 

processo de aprendizagem ao longo do desenvolvimento curricular e ocorrendo por 

meio de um acompanhamento do aluno com o objetivo de reorientá-lo a cada 

dificuldade encontrada, situa-se na perspectiva formativa. As duas formas de 

avaliação são necessárias quando se pensa na dissociabilidade Currículo-avaliação.  

A primeira, porque quando utilizada não apenas com sua finalidade 

classificatória auxilia na problematização do Currículo e com isto fornece pistas para 

a melhoria do planejamento docente e escolar. Se algo não vai bem com a parte, 

provavelmente precisará de uma análise e até reformulação do todo, inclusive do 

Projeto Político Pedagógica e do Regimento Escolar.  

A segunda, porque possibilita uma intervenção imediata no processo de 

aprendizagem, permitindo que o Currículo em desenvolvimento se reconstrua ainda 

durante o processo e comprovando, assim, sua natureza dinâmica e impe manente 

no atendimento das necessidades dos alunos. Assim, entendemos que, 

 
A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo 
pedagógico. Este processo inclui outras ações que implicam na 
própria formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de 
seus conteúdos e métodos, entre outros. A avaliação, portanto, sendo 
parte de um processo maior, deve ser usada tanto no sentido de um 
acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como no sentido 
de uma apreciação final sobre o que este estudante pôde obter em um 
determinado período, sempre com vistas a planejar ações educativas 
futuras. (FERNANDES. FREITAS. 2007,  p. 47). 

 
 

Portanto, podemos dizer que avaliar deve ser um processo de construção, de 

soma e não de diminuir, ou classificar em saber ou não saber, somar habilidades e 

competências desenvolvidas ao longo da vida escolar que serão de grande 

importância na sua participação ativa na sociedade e saber o que ainda falta em seu 

processo de aprendizagem Portanto, concordamos com Fernandes & Freitas (2007, 

p. 115), quando afirmam que “A avaliação é, portanto, uma atividade que envolve 

legitimidade técnica e legitimidade política na sua realização”. Ou seja, o Professor 

deve realizar esta tarefa com a legitimidade técnica que sua formação lhe confere, 

respeitando, porém, os princípios e critérios definidos na Proposta Curricular, no 

Projeto Político Pedagógico e também nas próprias convicções acerca do papel social 

que desempenha a educação escolar.  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES  
 
 

Esta pesquisa que teve como objetivo refletir e evidenciar o Currículo como 

ferramenta na Prática Pedagógica do Ensino Fundamental anos inicias, destacam 

ausências de formação inicial e continuada dos professores, lacunas que aparecem 

nas dificuldades de desenvolvimento do trabalho pedagógico e compromete a 

aprendizagem das crianças do ensino fundamental anos iniciais, fase da criança em 

que os professores deveriam se dedicar mais pelo potencial de aprendizagem que há 

nesta faixa etária entre 6 a 10 anos de idade.  

Tendo em vista todas as dificuldades citadas, deve-se entender que para a 

superação do fracasso escolar não existe uma fórmula, pois cada realidade tem suas 

peculiaridades e, por isso, a forma como se faz o planejamento desses processos do 

âmbito educacional é de grande importância para que venha acontecer o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e consequentemente dos alunos.  

Cabe à escola, enquanto Gestão Pedagógica Democrática construir o Currículo 

Escolar de forma coletiva analisando as situações problemas de anos anteriores e 

elaborando o novo que atenda as exigências da Sociedade contemporânea, em 

permanentes mudanças.  

Reconhece-se que a escola, com sua Cultura, seu Currículo e Práticas, pode e 

deve assumir seu papel, buscando todos os caminhos e todas as metodologias para 

ajudar no desenvolvimento de seu aluno.  

A conclusão deste trabalho foi de grande relevância para a vida acadêmica, 

profissional e também pessoal da pesquisadora, uma vez que pôde ter a certeza de 

que, mesmo diante das dificuldades, foi possível realizá-lo em busca de soluções. 

Enquanto Professora, alfabetizadora, o aprender a conhecer remete a aprender a 

fazer melhor, e neste exercício se tornar melhor profissional, mais atenta às 

necessidades do outro, não apenas seu aluno mas e muitas vezes o outro é o colega 

de trabalho, é a família, é a gestão escolar, em uma constante busca por uma escola 

melhor, com métodos e técnicas para fazer com que os alunos aprendam cada vez 

mais e com eficiência em seu tempo de aprendizagem.  

Como sugestão é preciso o investimento em Políticas Públicas que incentive 

mais Formação Inicial e Continuada do Professor, para que se sinta aprendiz a cada 

dia e perceber a importância de aprender a aprender, como cita o Relatório Unesco 
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para a Educação do Século XX! É necessário também estudos nos campos do 

Currículo e da Didática como disciplinas nos cursos e programas de Formação 

Continuada de Professores, em Especializações e Cursos de Extensão.  

Enquanto não houver uma ação significativa, um investimento na formação do 

Professor, como também mudanças no próprio sistema educacional, as estatísticas 

continuarão retratando o que se encontra: alunos que chegam a outras etapas sem 

estar alfabetizados, nem prontos para atuar na sociedade e tão pouco no mercado de 

tralho e Professores descomprometidos por falta de formação, de conhecimento e de 

valorização. 
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