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 Secretaria Municipal de Educação de Diadema – 2021 

 

Diretrizes da Política Educacional da Rede Municipal de Educação de 

Diadema: 

 

1. Concepção de educação 

 

Este documento tem o objetivo de registrar princípios orientadores das 

ações da Secretaria Municipal de Educação de Diadema na gestão 2021- 2024 

construídos coletivamente. Registra as bases filosóficas e os propósitos que 

movem as ações da equipe. 

No ano do centenário do nascimento de Paulo Freire, no contexto de 

agravamento da exclusão e opressão causados pela pandemia da covid-19, 

somos convocados a resgatar princípios de educação popular que inspiram 

sonhos comuns e que movem as ações de todos os setores da Secretaria de 

Educação com a seriedade, a amorosidade e a abertura para o diálogo que o 

momento exige. É momento de reencontro com a nossa história, com a nossa 

gente para a reinvenção, para a reconstrução do mundo pós-pandemia. 

Somos uma rede municipal de educação formada de educadores com o 

compromisso ético de construção de vida digna para todos por meio da 

educação. Temos muitas ―pratas da casa‖: educadores comprometidos com a 

dimensão pública do trabalho de construção de uma nação por meio da 

educação. Nós educadores somos os responsáveis pela construção de um 

outro mundo possível. Aqui em Diadema somos fundamentais para a 

efetivação de ações de uma Cidade Educadora. Sabemos disso e 

incorporamos no nosso trabalho a busca permanente de aproximação com as 

utopias, seja nas ações com os estudantes, estudantes, familiares ou 

responsáveis, com os parceiros dos movimentos sociais, da rede de proteção 

social, parceiros de outras secretarias e outras instituições. 

A Secretaria Municipal de Educação tem por objetivo garantir o 

desenvolvimento integral de bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
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idosos reconhecendo-os em sua dignidade humana e enquanto sujeitos 

históricos, autores da história do município de Diadema que se orgulham de 

suas raízes, da construção da cidade pelos seus ancestrais. Para isso, as 

práticas se norteiam em critérios de qualidade socialmente referenciados, em 

valorização da cultura e da identidade dos sujeitos e do território, constituindo 

ações de construção de saber popular por meio do PPP participativo.  

Pressupomos que a ação libertadora de emancipação dos sujeitos 

passa por ações que visem ao enfrentamento de injustiças históricas, 

econômicas, políticas e sociais que interferem no desenvolvimento do 

estudante e da cidade como um todo. Isso exige de nós uma postura de 

radicalidade criadora, de ousadia coletiva, de ação corajosa e transformadora 

que move nossas ações contra qualquer aprisionamento dos direitos. Visando 

à emancipação dos sujeitos, nossas ações buscam recuperar a humanidade, 

garantir direitos para que o estudante tenha a dignidade necessária para poder 

se desenvolver, para efetivar uma educação verdadeiramente integral.  

A prática pedagógica e todas as ações administrativas da rede municipal 

de educação se articularão numa visão sistêmica comprometida com o 

desenvolvimento integral dos estudantes e com a melhoria da qualidade de 

vida da população do território. Se é por meio da educação que se constrói um 

projeto de nação, a rede municipal de educação de Diadema se compromete 

com a melhoria de indicadores sociais que adentram os muros da escola nas 

condições de vida dos estudantes e de suas famílias. Nesse sentido, 

acolheremos as demandas dos territórios como servidores do público, agindo 

de acordo com as possibilidades da educação para transformar tais realidades 

coletivamente.  

Na sala de aula, lutando pela recuperação e fortalecimento da dignidade 

humana, buscamos construir movimentos de leitura do mundo para refletir com 

trabalhadores da educação, familiares e estudantes da educação infantil, do 

ensino fundamental e da EJA sobre o contexto, mobilizando-nos na construção 

de conhecimentos para intervenção na realidade visando transformá-la. Com 

os estudantes essa leitura será proposta de acordo com as linguagens 
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adequadas para cada faixa etária e suas especificidades, com as vivências, 

com as experiências. Fortaleceremos movimentos de escuta para que a 

construção de conhecimento se dê de forma significativa com os estudantes. 

Os conhecimentos, as habilidades, as competências, os direitos de 

aprendizagem serão desenvolvidos e atrelados a esses conteúdos 

significativos para os estudantes e para o território. Assim, a partir dessa 

reflexão crítica sobre a razão de ser das coisas, favoreceremos a construção 

de conhecimentos que promovam o engajamento necessário na luta por 

libertação das opressões. Visamos promover o desenvolvimento cognitivo, 

ético, emocional e social dos estudantes num movimento de exercício da 

cidadania desde a infância. Com trabalhadores da educação, familiares e 

população do território a leitura do contexto se dará num movimento de escuta 

sensível às demandas, à leitura crítica de dados sociais e dados educacionais 

com o intuito de sensibilizar para que cada um implique suas ações no 

compromisso de construção da vida que pulsa em Diadema, dentro e fora da 

escola.  Nos comprometemos com o desfecho das nossas ações, refletindo 

sempre sobre o que tais ações podem gerar na vida do estudante e no 

contexto da cidade.  

O movimento de análise de contexto e denúncia de opressões será mola 

propulsora para fortalecer um movimento criativo de anúncio de possiblidades, 

de inovação coletiva, de planejamento de intervenções na realidade para 

transformá-la. É nesse movimento que nos engajaremos com nossos 

estudantes na construção de sonhos coletivos. Ao anunciar possibilidades 

pretendemos que os estudantes da rede se habituem a dizer a sua palavra, 

aprendam a planejar e se comprometer com a efetivação do sonho coletivo, 

desenvolvam o hábito de participar da tomada coletiva de decisões para 

intervenção na realidade. Nesse sentido, o exercício da cidadania desde a 

infância fundamenta toda a prática pedagógica. 

Finalizamos este documento reafirmando que os compromissos aqui 

descritos firmam o nosso propósito em construir uma Cidade Educadora, justa, 

conectada com as pessoas.      
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2. Diretrizes para formações na rede municipal de Diadema - Edital 

001/2021 

 

2.1 Gestão 

O foco da gestão de Diadema é construir uma escola inserida na Cidade 

Educadora, justa, que conecta pessoas. Para isso, visamos o fortalecimento da 

gestão da escola embasada na sua função social, articulada com o território, 

empenhada em envolver as pessoas na gestão escolar. A gestão tem o desafio 

de construir o Projeto-Político-Pedagógico-Participativo atrelado à prática 

pedagógica visando promover a aprendizagem do estudante e sua 

permanência na escola, desenvolvendo os princípios de convivência 

democrática e o monitoramento das ações da escola para a efetivação da 

Cidade Educadora.  

 

2.2 Projeto-Político-Pedagógico-Participativo 

O Projeto-Político-Pedagógico-Participativo enquanto norteador da ação 

do coletivo da escola tem como diretriz principal a democratização da gestão e 

o fortalecimento do compromisso coletivo com o serviço público que a escola 

presta à comunidade do território e da cidade. As formações sobre o PPP 

participativo se voltam para a concepção de escola pública enquanto serviço, 

aos princípios de participação popular e qualidade de educação socialmente 

referenciada, ou seja, uma educação que além de inferir o desenvolvimento 

intelectual por meio da avaliação do nível de aprendizagem, avalie outras 

dimensões como acesso e permanência, trabalho coletivo, gestão democrática 

e relação escola-comunidade. Destaca o PPP participativo como forma de dar 

unidade às ações singulares que ocorrerão em cada território, visando retomar 

o desenvolvimento com mais igualdade e justiça social, com a população mais 

bem cuidada e valorizada, numa cidade educadora, justa e conectada. 

Para viabilizar a ideia de cidade educadora e de autoria dos sujeitos na 

história da cidade, o planejamento urbano e o projeto político-pedagógico se 
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colocam como exercício importante de aprendizagem e de cidadania, de 

monitoramento de ações e de participação popular. Visamos provocar a análise 

coletiva sobre as experiências do passado, as condições do presente e o 

planejamento de um futuro melhor para todas as pessoas. Desse modo, 

propomos os seguintes movimentos, que devem estar articulados à construção 

de conhecimentos significativos, aos direitos de aprendizagem, à narrativa de 

currículo singular de cada unidade educacional e de seu território: leitura do 

mundo com análise do contexto macro e micro no qual a escola está inserida; 

detalhamento das concepções de mundo que regem as ações da escola 

articuladas com as concepções do PPPp de Diadema; levantamento coletivo 

de prioridades; definição coletiva de planos de ações;  articulação do PPPp 

com a prática pedagógica cotidiana e monitoramento permanente das ações do 

PPPp e os seus desdobramentos para a efetivação do avanços na qualidade 

do serviço prestado pela escola ao estudante, ao território e à qualidade de 

vida da população da cidade.  

 

2.3 Coordenação Pedagógica 

O foco formativo para a coordenação pedagógica de Diadema, visando 

o fortalecimento e empoderamento de suas ações, deve pautar-se em uma 

atuação articuladora, formadora e transformadora do ambiente escolar. Para 

tanto faz-se necessário clareza das especificidades da sua função em um 

trabalho colaborativo com a gestão escolar implementando ações pedagógicas 

que objetivem a melhoria da qualidade da aprendizagem de todos os 

estudantes. Assim, o trabalho do coordenador pedagógico deve conceber a 

importância de articular as ações realizadas pela comunidade escolar tais 

como construção e implementação do projeto político pedagógico participativo, 

monitoramento e acompanhamento das aprendizagens e fomentar momentos 

formativos e reflexivos no espaço escolar. 

 

2.4 Educação Infantil (0 a 5 anos) 
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A educação infantil da Rede de Diadema segue as perspectivas da 

Culturas da Infância. É desejável o trabalho na Linha das Pedagogias 

participativas, abordagem Reggio Emilia e As Cem linguagens da Criança, 

Emmi Pikler, Jerome Bruner, escuta, observação e registro, tendo a criança 

como centro do planejamento e considerando o protagonismo na pesquisa 

infantil.  

 

2.5 Ensino Fundamental 

A proposta de formação nos anos iniciais do Ensino Fundamental deve 

abordar a alfabetização e letramento nas diferentes áreas, numa perspectiva 

intra e interdisciplinar. Igualmente é importante lembrarmos que entendemos a 

alfabetização e o letramento como processos complementares e indissociáveis.  

Em Língua Portuguesa, especificamente a alfabetização e letramento 

deve estar ancorada na ampliação da capacidade oral, leitora e escritora dos 

estudantes ao longo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando os 

multiletramentos de forma a possibilitar a participação significativa, autônoma e 

crítica dos estudantes nas diversas práticas de usos sociais e atuais da 

linguagem. Reafirmamos a perspectiva do trabalho pedagógico pautado nas 

quatro modalidades organizativas propostas por Delia Lerner (2002) que 

contribuem para a organização do tempo pedagógico: atividades permanentes, 

sequências didáticas, projetos e atividades de sistematização, com o objetivo 

de construir um fio condutor ao longo do tempo, que possibilite ao estudante 

construir significado aos conhecimentos, superando a fragmentação de 

atividades soltas e descontextualizadas. Também propomos ampliar a 

abordagem com as práticas de leitura autônoma e crítica com diferentes 

propósitos.  

Com relação à Matemática, pensamos numa formação embasada na 

linha metodológica de Resolução de Problemas, propiciando a investigação, o 

levantamento de hipóteses, a argumentação, a validação de resultados e a 

ampliação do pensamento matemático, bem como a articulação entre saberes 

próprios da área e os saberes de outras áreas, de modo que  o estudante seja 
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instigado a aplicar tais conhecimentos  na interpretação de informações e 

fenômenos naturais e sociais e, também,  na resolução de problemas que ele 

se depara cotidianamente.  

 

2.6 EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

Concebemos a Educação de Jovens e Adultos como direito humano 

fundamental sob a perspectiva de educação ao longo da vida, buscando 

garantir o acesso e permanência dos estudantes no espaço escolar, 

promovendo a igualdade e a inclusão com uma pedagogia sustentada nas 

relações, interações e práticas educativas voltadas para a convivência, o 

exercício da cidadania e a educação popular numa perspectiva freiriana. 

Temos como desafio criar uma metodologia específica para a realidade 

da EJA de Diadema que considere as especificidades de nossos estudantes 

jovens, adultos e idosos assim como também suas diferentes formas de ser, 

conviver e reconhecerem-se no espaço escolar.  Deve sempre fazer parte da 

relação dialógica dessa modalidade de ensino as histórias de vida dos nossos 

estudantes, suas vivências, anseios, contextos, a vida social e o mundo 

trabalho. 

Assim, o plano formativo para a modalidade EJA deve problematizar a 

realidade de nossos estudantes por meio ações didáticas numa perspectiva de 

projetos e propostas interdisciplinares contribuindo cada vez mais para o 

rompimento de uma visão fragmentada do conhecimento tornando assim 

relevantes para o desenvolvimento de competências e habilidades do 

educando, além de problematizar a juvenilização da EJA e suas inúmeras 

variáveis étnico-raciais, religiosas, regionais, físicas, geracionais, sociais, 

culturais, de gênero, de orientação sexual, entre outras especificidades que 

caracterizam jovens, adultos/as e idosos/as, com necessidades diferenciadas 

de aprendizagem por meio de experiências e práticas pedagógicas exitosas 

voltada para esse público tão diverso. 

 

2.7 Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 
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As formações oferecidas neste eixo devem considerar como escola 

inclusiva aquela que pauta suas práticas educativas numa perspectiva 

colaborativa, articulando uma rede de apoio, norteada pelas concepções do 

Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), onde toda prática pedagógica 

seja 'universalmente' acessível, ou seja, todos da turma possam desfrutar das 

adaptações planejadas para aqueles que necessitem de maior apoio para 

acessar o currículo. Nesse sentido acreditamos que a escola deve ofertar todas 

as condições de acesso à aprendizagem e desenvolvimento não apenas para 

estudantes público alvo da educação especial (aqueles com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação) 

mas para todos os estudantes matriculados, em seus planos de ensino, em 

suas diferenças, especificidades e individualidades, visando sempre o 

desenvolvimento integral, garantindo toda e qualquer adequação que se faça 

necessária, seja em termos de acessibilidade física ou de adaptações no 

planejamento pedagógico. Nessa perspectiva endossamos a legislação 

educacional brasileira que visa à equidade das formas e práticas educacionais, 

tendo em vista inclusive o direito a uma educação bilíngue por exemplo, onde a 

LIBRAS é a língua materna ou primeira língua dos surdos e o português escrito 

como sua segunda língua. Reforçamos ainda que nossas formações tenham 

como referência, preferencialmente, práticas com embasamento científico já 

validadas.   

 

2.8 Educação integral  

A proposta de formação da educação integral busca, através da visão 

freiriana e da educação cidadã, discutir e refletir questões acerca das relações 

sociais que ocorrem dentro e fora da escola, articulando vivências e saberes 

dos estudantes com os conhecimentos da comunidade e do território a que ele 

pertence. Essa discussão deve abordar o desenvolvimento integral do 

estudante a partir do seu aspecto cognitivo, biológico, psicológico, relacional, 

ético, estético, político, ambiental, preparando para uma vida saudável, 

sustentável, humanizada e solidária. Tendo como um dos seus objetivos a 
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transformação social e a garantia de direitos do estudante, a discussão sobre a 

implementação de políticas públicas intersetoriais, proteção integral, marcos 

legais da educação e cenário político educacional atual, é fundamental para 

avançarmos na busca da qualidade no atendimento e consequentemente na 

equidade social. 

Dentro da proposta curricular de Educação integral abordaremos as 

práticas pedagógicas que diferem do ensino regular e que devem ser 

realizadas através de projetos educativos relacionados com as linguagens dos 

seguintes macrocampos: acompanhamento pedagógico (jogos matemáticos e 

alfabetização); Meio Ambiente (agenda 2030 e ODSs); Esporte e Lazer; 

Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes;  Cultura Digital;  Promoção 

da Saúde;  Educomunicação;  Investigação no Campo das Ciências da 

Natureza. 

 

2.9 Educação Popular 

A concepção de Educação Popular da rede municipal de Diadema 

consiste na ampliação das possibilidades educativas, dos ambientes e 

instâncias de ensino-aprendizagem, e na oportunização de tempos e espaços 

de educação para além dos limites físicos e de abrangência do ensino 

institucionalizado. Fundamentamos nosso conceito sob a égide freiriana, numa 

proposta que converge com a dos círculos de cultura, que traz as questões 

cotidianas para dentro da roda, para o diálogo, para o debate, para a reflexão. 

O processo de aprendizagem surge dessa dinâmica, de elementos da vida 

cotidiana, dos saberes prévios e dos adquiridos em torno dessa comunhão, 

desse processo dialógico de se pensar os saberes a partir de componentes da 

vida diária, do reconhecimento enquanto grupo de algo em comum 

(comunidade) e da propositura, da resolutividade, da ação, da transformação. 

Consiste num movimento de mão dupla, que se ajusta numa alternância 

entre levar os saberes escolares para fora da escola, mas também de trazer os 

saberes populares para dentro da escola. É a quebra de muros e paradigmas. 

A comunidade está para a escola, como a escola está para a comunidade.  
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Na educação popular genuinamente diademense, todo espaço e todo 

indivíduo é um ensinante e ao mesmo tempo um aprendente e a cidade é o 

palco dessas conexões, denominando-se como território educativo.  

Com relação aos temas abordados é mandatório que a linha de 

abordagem seja de teóricos referenciados e consolidados numa linha 

democrática, social, humana, fundamentada em teóricos como Paulo Freire, 

Carlos Rodrigues Brandão, Florestan Fernandes, Moacir Gadotti, em práticas 

de educação popular referenciadas por movimentos sociais do Brasil e América 

Latina, e na metodologia ancestral de educação dos povos indígenas e 

africanos.  

Nosso conceito é de educação como prática de liberdade, de superação 

da opressão e do deflagrar da autonomia individual e coletiva.  

 

2.10 Relações étnico-raciais 

A concepção das relações étnico-raciais foca para que o estudante siga 

sua vida escolar com consciência e criticidade. É fundamental que ele saiba 

sua identidade, se reconheça, tenha orgulho, tenha conhecimento e 

entendimento da sua história. Na escola pública temos uma pluralidade ímpar 

dentro dos muros escolares e para que de fato ela seja inclusiva e democrática 

faz-se necessário uma educação multicultural com disciplinas que considerem 

seriamente as relações étnico-raciais, a fim de eliminar as discriminações e 

preconceitos no âmbito escolar. Devemos tratar com igual responsabilidade, os 

conteúdos referentes aos povos originários, aos povos africanos e a outros 

povos considerados minorias étnicas. A esses dois, indígenas e africanos, 

devemos a formação do povo brasileiro, que após um ―apagamento‖ de suas 

trajetórias devido a um currículo eurocêntrico, não foi dada a devida 

importância ou tratamento dos conhecimentos com a merecida significância e 

qualidade. A proposta de formação para as relações étnico raciais necessita de 

ampla visão, entendendo todo o processo histórico das relações raciais. Há 

que se trabalhar para a descolonização do currículo, abordando as 

diversidades sem o juízo de valor que hoje é atribuído, onde determinados 
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povos ainda são vistos e apresentados como inferiores ou num patamar de 

evolução imaginário aquém dos povos europeus. Os conhecimentos de cada 

povo devem conter a reflexão deles mesmos, uma análise de dentro para fora 

e não de fora para dentro. Os conteúdos e temas têm que permear o cotidiano 

escolar em sua complexidade, não podem ser abordados apenas em 

festividades, projetos pontuais e tratados como folclore ou algo exótico. 

É mandatório que as formações sejam fundamentadas em teóricos, 

autores e estudiosos negros e indígenas e de outras etnias consideradas 

minoritárias, que não tragam a tradicional visão eurocêntrica, que se pautem 

numa abordagem de currículo descolonizado, bem como em práticas 

consolidadas em quilombos remanescentes e aldeias indígenas ou 

movimentos sociais relacionados. Há que se considerar as dinâmicas de 

migrações forçadas e tratar com acolhimento a pauta dos refugiados. É 

desejável que os formadores pertençam a tais grupos étnicos e movimentos, 

pois desejamos que haja um olhar de dentro para fora, de si para o mundo. 

Buscamos, através das formações uma provocação da prática, subsídios para 

a implementação das leis federais 10.639/2003, 11.645/2008 que estabelecem 

a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na 

educação básica e das leis municipais 1.401/1994 que determina a inclusão de 

conteúdo programático de História da África e da cultura afro-brasileira  nos 

currículos das escolas públicas municipais de diadema e 2.810/2008 que 

institui a comemoração da Kizomba - A Festa da Raça, bem como sua inclusão 

no calendário oficial, no caso, expandir essa festividade para as escolas.  

 

2.11 Educação em direitos humanos 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU surge como uma 

resposta de reparação humana, histórica e moral aos horrores e atrocidades 

cometidos durante a II Guerra Mundial. Este documento, de importância ímpar 

para a humanidade, foi um ponto de partida para que as próximas gerações 

lutassem para que se fizesse valer os direitos fundamentais. O que não estava 

previsto é que a Declaração se fizesse tão urgente, tão atual e tão relevante 
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em pleno século 21. A Educação em Direitos Humanos, deve ser considerada 

em três aspectos fundamentais: O primeiro trata de se criar uma consciência 

nas pessoas de que elas são sujeitos de direito, ou seja, que são dotadas de 

direitos que não lhes são concedidos por caridade ou algum tipo de milagre, ou 

bondade. Nossa herança paternalista e autoritária faz com que a clareza sobre 

os direitos ainda esteja prejudicada, sendo necessário uma formação cidadã 

contínua para que se interiorize a concepção de sujeitos de direito. O segundo 

trata sobre o empoderamento, que é um processo de valorização e otimização 

da potência que cada pessoa tem para ser um sujeito da sua vida e um ator 

social, ou seja, que tenha atuação de fato e modifique o que é necessário no 

contexto em que vive. Que atue com consciência, propósito e atenção plena na 

sociedade. Que não seja mero espectador, que seja um transformador 

principalmente os grupos menos privilegiados, excluídos e discriminados. O 

terceiro aspecto é o ―Educar para o nunca mais‖, processo que resgata 

memórias históricas para que nunca mais se admita o silêncio e a impunidade 

construindo sociedades verdadeiramente democráticas. 

As formações ofertadas para essa temática devem considerar a 

promoção do respeito a toda e qualquer manifestação de diversidade como 

regra, acima de concepções individuais. Entendendo diversidade como tudo 

que não é homogêneo, que apresenta pluralidade e multiplicidade, no contexto 

escolar a diversidade é o convívio de indivíduos diferentes em relação à raça, 

etnia, gênero, credo, cultura, orientação sexual, identidade e expressão de 

gênero, condição social e necessidades educacionais especiais, no mesmo 

espaço. 

A proposta de formação em direitos humanos deve incluir o 

enfrentamento, a identificação dos sinais de situações de violência doméstica 

contra a crianças e adolescentes, assinalando as possibilidades do currículo 

escolar voltado à justiça social, a contribuição da escola nos 

encaminhamentos, na superação do problema e na ação preventiva. 

 É fundamental que o processo formativo forneça subsídios para 

combatermos uma cultura de ódio, fascista, retrógrada. A educação em direitos 
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humanos carrega em si as reflexões necessárias sobre as diversas violências 

sofridas no âmbito regional e mundial. Levar conhecimento e propiciar debates, 

reflexões e rodas de conversa acerca de violações dos direitos fundamentais é 

a melhor forma de reconhecê-los e combatê-los.  

A escola é o local onde representamos a nossa visão de mundo, e se 

esse mundo não está de acordo com o que sonhamos é através dela que 

podemos começar a modificá-lo. A escola é uma potência de transformação do 

mundo, da concretização de sonhos e da própria possibilidade de sonhar.  

 

2.12 Componentes curriculares e Projetos: 

 

2.12.1 Artes  

A arte está presente no mundo e na história do ser humano - pode nos 

tocar, nos influenciar e proporcionar experiências para o nosso corpo. Com 

este pensamento, podemos afirmar que o ensino da arte é de extrema 

importância e se faz necessário tanto quanto as outras áreas de conhecimento, 

pois ela possibilita a troca cultural e a interação crítica entre os estudantes. 

Para a proposta de formação é necessário considerar que a Proposta 

Curricular de Diadema compreende a Arte como área de conhecimento do 

Ensino Fundamental e EJA, composta pelas quatro linguagens artísticas (Artes 

Visuais, Teatro, Música e Dança), seguindo também os documentos oficiais - a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/1996), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC - Resolução CNE/CP nº 2/2017). 

O processo formativo deve oferecer subsídios para o ensino da arte na 

Educação Infantil, Fundamental e EJA, pautada em uma abordagem 

interdisciplinar possibilitando a relação com outros saberes para a construção 

do conhecimento, sem deixar de lado as especificidades de cada linguagem.   

perspectiva contempor nea, adotada no curr culo municipal, compreende um 

ensino de arte pós-moderno em que o estudante é compreendido como sujeito 

social histórico, ativo e protagonista em seu processo de aprendizagem, 
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tomando por base a Abordagem Triangular, contemplando o fazer, a leitura e a 

contextualização de uma obra artística (seja de Artes visuais, Teatro, Dança, 

Música ou formas híbridas, como circo, performance, cinema etc.) e 

valorizando a identidade e o contexto cultural do estudante. 

A formação deve oferecer subsídios para os professores desenvolverem 

com seus estudantes uma educação em arte que possibilite um 

desenvolvimento integral, capaz de trabalhar a capacidade de interpretação, 

criatividade e imaginação, como também habilidades motoras, considerando a 

arte enquanto campo do conhecimento e não uma disciplina complementar. 

Ressaltamos ainda que o processo formativo também deve levar para a 

discussão e reflexão a arte popular, levando em consideração, principalmente, 

artistas de nossa cidade, proporcionando aos nossos estudantes, a partir de 

diferentes vivências, a leitura, interpretação e ressignificação de sua realidade, 

por meio de diferentes processos artísticos. 

 

2.12.2 Educação Física  

Entendemos a Educação Física inserida no campo das linguagens da 

qual compreende o gesto e o movimento como signos que também devem ser 

interpretados para além da aprendizagem de gestos motores, mas também 

como um processo reflexivo sobre os aspectos políticos, sociais, econômicos, 

culturais, entre outros, produzidos e disseminados em nossa sociedade, ou 

seja, a partir da tematização dos elementos das práticas corporais a Educação 

Física contribuirá para ampliar a leitura do mundo e formação integral dos 

estudantes, reafirmando a sua importância como componente curricular na 

escola.  

As formações ofertadas devem levar o docente a compreender que a 

Educação Física pressupõe uma descolonização do currículo favorecendo o 

conhecimento e aprendizado acerca de diversas culturas sem detrimento de 

outras abordagens. Assim, as estratégias de mapeamento e reconhecimento 

da cultura corporal da comunidade torna-se fundamental. 
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A Educação Física no âmbito escolar é fundamental para o 

desenvolvimento integral dos estudantes através das manifestações corporais 

e suas relações. É imprescindível que o/a formador/a trabalhe na perspectiva 

de construção do conhecimento sobre a cultura corporal do movimento, que 

proporcione ao estudante a vivência de forma ativa, crítica e, principalmente, 

reflexiva acerca da diversidade corporal entendida como esportes, 

brincadeiras, jogos, danças, lutas, ginásticas. 

 

2.12.3 Educação Ambiental: 

O exercício da cidadania ativa em que a comunidade escolar assume a 

responsabilidade por cuidar e intervir de forma consciente no ambiente é o 

centro das diretrizes para a educação socioambiental numa perspectiva crítica.  

Integrando-se aos objetivos do desenvolvimento sustentável, pretende-se 

contribuir com a criação de práticas e espaços comuns sustentáveis, 

promovendo conhecimentos interdisciplinares para o fortalecimento de redes 

de cuidados com o meio ambiente.  

 A rede municipal de Diadema pretende formar cidadãos com uma nova 

postura em relação à natureza, com valores e atitudes diferentes daqueles que 

levaram o planeta à situação de desequilíbrio. Visamos ao fortalecimento da 

consciência ecológica na qual o ambiente é entendido como o próximo, no qual 

as atitudes cotidianas compreendem as relações entre ser humano e ambiente 

distanciando-se de uma visão antropocêntrica e colocando-se os sujeitos da 

escola como agentes de transformação numa perspectiva sistêmica e holística, 

que afeta de forma generalizada o planeta, desde o território próximo.  

A educação ambiental de Diadema objetiva cultivar princípios de 

colaboração, coletividade e sensibilidade à terra e a todos os seres. Com 

inspiração freiriana, também temos o objetivo de fortalecer o exercício da 

cidadania desde a infância, a curiosidade científica, a autonomia, as vivências 

ecológicas integradas à ludicidade, a criatividade e a integração de saberes e 

culturas da infância.  
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