ORIENTAÇÕES
CURRICULARES
PRIORITÁRIAS DO CEARÁ

O que são as OCPC?
Constituem um documento que apresenta as principais concepções da etapa
Educação Infantil e Ensino Fundamental, com base no DCRC (2019) e traz
relevantes contribuições para nortear a prática pedagógica dos professores em
2020 e 2021, ou enquanto a rede municipal achar necessário.
.

Base Legal das Orientações
Curriculares Prioritárias do Ceará
•

LDB nº 9496/96;

•

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009);

•

Base Nacional Comum Curricular/BNCC, 2017;

•

Documento Curricular Referencial do Ceará/DCRC, 2019;

•

Orientações Curriculares para Educação Infantil do Ceará, 2011;

•

Os documentos referenciais para as escolas indígenas e quilombolas;

•

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena e para a Educação Escolar
Quilombola, Resoluções, CNE/CEB n° 05, de 22 de junho de 2012 e n° 08, de 20 de novembro de 2012.

Histórico da construção coletiva das
diretrizes curriculares
Homologada em 2018, a BNCC passa a nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino
das UFs do Brasil e estabelece um conjunto de conhecimentos, competências e
habilidades, no que se refere ao Ensino Fundamental e Médio, bem como um conjunto de
Campos de experiências e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, no âmbito da
Educação Infantil, a serem desenvolvidos na Educação
O DCRC foi construído à luz da BNCC ao longo de 2018, por meio de um grande processo
participativo e colaborativo entre o estado e os municípios, envolvendo gestores,
professores e estudiosos das redes estadual, municipais e privadas.
A partir da homologação pelo CEE (Resolução CEE nº 474/2018), o DCRC passa a ser
referência para as redes de ensino e instituições das escolas públicas e privadas para
realinhamento de suas propostas pedagógicas

Contexto da aprendizagem no
cenário da pandemia:
Não está sendo possível realizar as aulas de forma habitual neste período de
pandemia
Aprender fora da escola depende de competências e instrumentos tecnológicos que
alunos(as), crianças e famílias podem não possuir.
Capacidade de mediação pedagógica reduzida e
limitada nos processos educacionais
Alunos(as) e crianças têm menos tempo de atividades pedagógicas
no ensino Remoto

Desafios impostos pela pandemia
 Professores e professoras conseguirão trabalhar com os(as) alunos(as) e crianças todas as
habilidades e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos pelo DCRC no
contexto do ensino remoto e no momento do pós-isolamento social?
 Será que podemos repensar o ritmo da aprendizagem, considerando as condições efetivas
dos professores, crianças, alunos(as) e famílias, considerando tempo e recursos?
 Será que podemos pensar em sugerir a priorização de habilidades a serem trabalhadas com
os(as) alunos(as), no contexto do Ensino Fundamental?
•

O desenho curricular definido antes da pandemia atende às possibilidades e
necessidades de alunos(as) e crianças neste cenário?

•

O que podemos priorizar para garantir as aprendizagens essenciais neste momento?

•

Como garantir os direitos de aprendizagem das crianças em um momento como este?

Papel dos parceiros na implementação das OCPC
•
•

Produção, organização e disponibilização da OCPC
Apoio Técnico Pedagógico

•
•

Apoio Técnico Pedagógico aos municípios, na implementação da
OCPC, junto aos gestores e professores das redes municipais
Reprodução e entrega da OCPC

•
•

Implementação das Ações nos Municípios
Apoio às Instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

SEDUC

CREDE

Municípios

Como ele pode ser implementado?

Semana
Pedagógica

Estudos
coletivos

Formação
continuada

EDUCAÇÃO
INFANTIL

•

Como o documento está organizado?
•

Apresentação

•

Organização curricular por Campos de Experiências

•

Concepção de crianças

•

Papel da instituição de Educação Infantil

•

Proposta de matriz curricular da Educação Infantil: crianças bem pequenas

•

Proposta de matriz curricular da Educação Infantil: crianças pequenas

•

Planilha de correlação: Educação Infantil - 1º ano do Ensino Fundamental

Estrutura das Matrizes
Temáticas Gerais

Unidades temáticas que agregam os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento
aos vários Campos de Experiência e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento,
considerando as diversas faixas etárias das crianças.

Práticas que possibilitem...

Desenvolvimento de práticas pedagógicas pelas(os) professoras(es), considerando a
faixa etária e o planejamento de atividades.

Campos de Experiências

Organização curricular sugerida, tendo em vista as vivências e as experiências
cotidianas das crianças.

Objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento

Habilidades a serem mobilizadas, a partir de atividades vivenciadas pelas criança,
tendo em vista os Campos de Experiência.

Estrutura das Matrizes
Crianças bem pequenas: 14 unidades temáticas

Crianças pequenas: 15 unidades temáticas

Acolhida e adaptação

Brincadeiras com o corpo

Acolhida e adaptação

Investigando palavras,
sonoridade e rimas

Desfralde

Explorando diversos
materiais

Cuidados Pessoais

Conversando sobre
histórias e ilustrações

Cuidados Pessoais

Pinturas, tintas e texturas

Alimentação

Poemas de minha infância

Alimentação

Brincadeiras com água

Jogos com regras

Leitura e contação de
histórias

Corpo, movimento e
dança

Jogos Matemáticos

Desenhos

Animais de biomas
brasileiros

Música

Músicas regionais

Faz de conta

Danças

Músicas de diferentes
povos

Cultura na Primeira Infância Leitura na Primeira Infância
Artes Cênicas

Jogos de Contagem

Correlação Educação Infantil – 1º ano
•

Favorecer um processo de transição “Integrado e contínuo da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental” (BRASIL, 2019, p. 169)

•

Os campos de experiências trazem uma ação interdisciplinar.

•

Na etapa do Ensino Fundamental, tal concepção de organização curricular também tem seus
pressupostos na interdisciplinaridade, estimulando novos modos de compreender os componentes
curriculares e fortalecer as relações entre eles.

ENSINO
FUNDAMENTAL

Redefinição e priorização curricular
 Equipe da COPEM e COEPS (Cadin) prepararam um documento com objetivo de auxiliar a organização
das atividades pedagógicas nas redes de ensino e nos municípios do estado
 Documento tem como base de estruturação e critérios:
•

DCRC > Priorização das habilidades & estrutura do Referencial Curricular

•

Avaliação estadual (SPAECE) para os componentes (LP e MAT)

•

Mapas de Foco da BNCC (Instituto Reúna)

•

Matrizes de Conhecimentos Básicos do Ensino Médio

•

Foco nos anos de transição das etapas de aprendizagem (EI > EF > EM)

Redefinição e priorização curricular

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

OBJETOS
ESPECÍFICOS

HABILIDADES

RELAÇÃO
INTRACOMPONENTES
(RELAÇÃO DENTRO DO
PRÓPRIO
COMPONENTE)

RELAÇÃO
INTERCOMPONENTES
(RELAÇÃO ENTRE
COMPONENTES)

COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA DO
COMPONENTE

Redefinição e priorização curricular

ENSINO FUNDAMENTAL

Componente
Língua Portuguesa
Artes
Educação Física
Língua Inglesa
Matemática
Ciências da Natureza
Geografia
História
Ensino Religioso

OCPC (Relação das Habilidades)
Total Habilidades DCRC Recorte OCPC

% DRCR

391
61
71
88
247
116
123
154
57

200
29
35
58
125
60
56
39
34

51%
48%
49%
66%
51%
52%
46%
25%
60%

Total Habilidades DCRC EF

Total habilidades sugeridas
OCPC

%
OCPC/DCRC

1308

636

49%

Adaptação curricular
OBJETIVOS






Garantir o desenvolvimento de habilidades essenciais
para a o progresso dos alunos dentro da etapa;
Direcionar o planejamento pedagógico das séries
seguintes;
Orientar a elaboração das avaliações diagnósticas;
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G R AT I D Ã O !

“NÃO HÁ SABER MAIS OU SABER MENOS: HÁ SABERES
DIFERENTES”

PA U LO F R E I R E

