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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Parecer CME/CP nº 03-/2019 
APROVADO em 12 de Dezembro de 2019 
 

Aprova o Projeto Político Pedagógico da Escola 
Municipal Indígena de Ensino Fundamental Pãvãnh Há 
do Sistema Municipal de Ensino de Engenho Velho/RS. 

 
 
I – RELATÓRIO 
 
1. HISTÓRICO 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Engenho Velho (SMEC), 
encaminha para análise e aprovação o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal 
Indígena de Ensino Fundamental Pãvãnh Há, entregue a este Conselho em 10 de 
dezembro de 2019. 

Para consideração do presente parecer, levou-se em conta os seguintes aspectos 
legais: 

 Lei nº 9.394-96, Art. 12. que versa que os estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 
elaborar e executar sua proposta pedagógica;   

 Resolução CNE/CP, Nº 2, de 22 de Dezembro de 2017 que institui e orienta a 
implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da 
Educação Básica. 

 Resolução Nº 345, de 12 de Dezembro de 2018 do CEED que institui e orienta a 
implementação do Referencial Curricular Gaúcho – RCG, elaborado em Regime 
de Colaboração, a ser respeitado obrigatoriamente ao longo das etapas, e 
respectivas modalidades, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que 
embasa o currículo das unidades escolares, no território estadual. 

 
 

2. ANÁLISE DA MATÉRIA 
 
De acordo com a legislação vigente, discussões pertinentes e o próprio 

documento recebido, destacamos que o texto atende às orientações da legislação em 
vigor. 
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CONSIDERANDO que o art. 205 da Constituição Federal define que “a 
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, preceito esse 
reafirmado no art. 2º da Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nos 
seguintes termos: “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”;  

CONSIDERANDO que o art. 210 da Constituição Federal define que “serão 
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 
regionais”, e que o art. 9º da LDB, ao definir umas das incumbências da União, em seu 
inciso V, como a de “estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e 
o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum”;  

CONSIDERANDO que o art. 22 da LDB esclarece que “a educação básica tem 
por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores”; 

CONSIDERANDO que o art. 23 da LDB define que “a educação básica poderá 
organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos 
de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros 
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar”;  

CONSIDERANDO que o art. 26 da LDB, na redação dada pela Lei nº 
12.796/2013, estipula que “os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e 
do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos”;  

CONSIDERANDO que o art. 27 da LDB indica que os conteúdos curriculares 
da Educação Básica observarão, entre outras, a diretriz da “difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática”;  
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CONSIDERANDO que o art. 29 da LDB, na redação dada pela Lei nº 
12.796/2013, define que, “a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade”;  

CONSIDERANDO que o art. 32 da LDB, na redação dada pela Lei nº 
11.274/2006, determina que “o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 
(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 

CONSIDERANDO o art. 6º, 7º, 8º, 9º e 13 da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 
de Dezembro de 2017: 

 Art. 7º As propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino, para desenvolvimento 
dos currículos de seus cursos, devem ser elaboradas e executadas com efetiva participação de seus 
docentes, os quais devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas 
propostas pedagógicas, nos termos dos artigos 12 e 13 da LDB. Parágrafo Único. As propostas 
pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando ao seu 
pleno desenvolvimento, na perspectiva de efetivação de uma educação integral".  

Art. 7º Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da Educação 
Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, definida 
pelas instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o 
atendimento das características regionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas 
pelos órgãos normativos dos respectivos Sistemas de Ensino.  

Parágrafo único. Os currículos da Educação Básica, tendo como referência à a BNCC, 
devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de 
cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas como 
dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo 
integrado.  

Artigo 8º Os currículos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de 
ensino, devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o 
contexto e as características dos estudantes, devendo:  
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I. Contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, 
representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar 
e do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem e são constituídas;  

II. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares – disciplinar, 
interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar – e fortalecer a competência pedagógica das 
equipes escolares, de modo que se adote estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em 
relação à gestão do ensino e da aprendizagem;  

III. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, 
recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com 
as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas 
comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores;  

IV. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os 
estudantes nas aprendizagens;  

V. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado, 
que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como 
referência para melhorar o desempenho da instituição escolar, dos professores e dos alunos;  

VI. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o 
processo de ensinar e aprender;  

VII. Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter 
processos permanentes de desenvolvimento docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento da 
gestão do ensino e aprendizagem, em consonância com a proposta pedagógica da instituição ou 
rede de ensino;  

VIII. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular 
para os demais educadores, no âmbito das instituições ou redes de ensino, em atenção às diretrizes 
curriculares nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de Educação e normas complementares, 
definidas pelos respectivos Conselhos de Educação;  

§1º Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e integradora, de temas 
exigidos por legislação e normas específicas, e temas contemporâneos relevantes para o 
desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana em escala local, regional e global, 
observando-se a obrigatoriedade de temas tais como o processo de envelhecimento e o respeito e 
valorização do idoso; os direitos das crianças e adolescentes; a educação para o trânsito; a 
educação ambiental; a educação alimentar e nutricional; a educação em direitos humanos; e a 
educação digital, bem como o tratamento adequado da temática da diversidade cultural, étnica, 
linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no 
interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira.  

§2º As escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular suas línguas, 
saberes e pedagogias, além das áreas do conhecimento, das competências e habilidades 
correspondentes, de exigência nacional da BNCC.  
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Art. 9º As instituições ou redes de ensino devem intensificar o processo de inclusão dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes 
comuns do ensino regular, garantindo condições de acesso e de permanência com aprendizagem, 
buscando prover atendimento com qualidade. 

Art. 13. Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem aos 
estudantes um percurso contínuo de aprendizagens ao longo do Ensino Fundamental, promovendo 
integração nos nove anos desta etapa da Educação Básica, evitando a ruptura no processo e 
garantindo o desenvolvimento integral e autonomia. 

CONSIDERANDO  a Resolução CEED/RS nº 345/2018, o artigo 3º dispõe que 
"O RCG é referência obrigatória para todos os estabelecimentos de ensino integrantes do território 
estadual, seja para os pertencentes ao Sistema Estadual ou Sistemas Municipais, que, por meio de 
suas entidades representativas – UNDIME/RS e UNCME/RS,  aderiram ao processo de 
construção do RCG, em regime de colaboração para adequação ou elaboração de suas Propostas 
Pedagógicas/Projetos Político Pedagógicos e dos currículos das unidades escolares,  podendo no 
exercício da sua autonomia, adotar formas de organização e progressão que julgarem necessárias, 
atendidos o Referencial Curricular e as normas estabelecidas pelo respectivo Sistema de Ensino".  

 
II – CONCLUSÃO 

Com as considerações acima expostas, apreciado pelas Comissões de Ensino 
Fundamental e de Educação Infantil, o Conselho entende que o Projeto Político 
Pedagógico da Escola Municipal Indígena de Ensino Fundamental Pãvãnh Há, tem 
pleno mérito e está de acordo com a legislação vigente. Recomenda-se, no entanto, que 
sejam feitas as devidas adequações no Regimento Escolar, a fim de legitimar o presente 
Projeto Político Pedagógico. 

 
Engenho Velho, 12 de Dezembro de 2019. 
 
Claudete Fiorentin - Redatora 
 
Aprovado por unanimidade em sessão ordinária realizada no dia 12 de Dezembro 

de 2019. 
 

CONSELHEIROS: 
  
...................................................... Alexandra M. Colussi 

...................................................... Andreia A. Mistura 

...................................................... Carla Patrícia Zatti 
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...................................................... Claudete Fiorentin 

...................................................... Helio Tomazini 

...................................................... Ivete T. Rizzotto 

 
 

_________________ 
Leonara Piran 

Presidente do CME- Engenho Velho/RS 


