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...constrói-se um país da mesma forma como se constrói uma casa. Com uma diferença. 

Para eu construir a minha casa, bastam o meu sonho e a minha inteligência. Mas, para se 

construir essa grande casa chamada país, é preciso que muitos sonhem o mesmo sonho. 

Quando muitas pessoas sonham juntas o mesmo sonho dessa grande casa chamada país, 

temos um povo. É o povo que constrói um país...  

Rubem Alves 
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Apresentação 

 

“Desde que entrei nesta Rede, nunca fui chamada a participar. Esta é a 

primeira vez que sou ouvida e isto me faz acreditar que este Projeto vai dar certo! 

Espero que sigamos em frente e firme.” 

(Coordenadora Pedagógica da Rede Municipal de Salvador, Junho/2015.) 

 

 

O Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) é uma organização sem fins lucrativos 

que Trabalha para tornar realidade o sonho do acesso universal à educação pública de 

qualidade. Desde 1997, trabalhamos sistematicamente na formação de professores, 

diretores escolares, coordenadores pedagógicos e supervisores técnicos das secretarias de 

Educação. Durante esse tempo, desenvolveu uma tecnologia que ficou conhecida 

como Territórios Colaborativos pela Educação, que envolve a formação continuada de 

educadores em contexto de trabalho, a mobilização sociopolítica de educadores e da 

comunidade escolar e a produção de conhecimento. 

Como nossa missão é melhorar a aprendizagem de alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, a partir da formação continuada aliada à mobilização social em Territórios 

Colaborativos, da disseminação de conhecimentos e da participação no debate político da 

Educação, em 2015 fomos convidados pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador a 

fim de firmarmos uma parceria na construção de um projeto político pedagógico que se 

estabelecesse de forma identidentária na rede de ensino. Considerando que na tecnologia 

educacional desenvolvida pelo ICEP, construída ao longo de duas décadas, há um intenso 

trabalho de colaboração, participação e mobilização que transversaliza a formação 

continuada e a produção de conhecimento decidiu-se em acordo com a SMED a realização 

de Seminários Pedagógicos com a Rede de Ensino, por Regional, objetivando apresentar as 

linhas gerais desta proposta e fazer uma consulta pública aos educadores como etapa 

preliminar à elaboração do Projeto. Foram realizados, portanto, dez Seminários Pedagógicos 

Regionais no período de 10 de junho a 08 de julho de 2015. 

Os Seminários contaram com a participação dos gestores e coordenadores das GRs, gestores 

escolares, coordenadores pedagógicos e representantes de professores que atuam nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental I e II e Educação Infantil. Após a consulta pública e os 



educadores dizerem SIM para a parceria, iniciamos o trabalho que como produto tinha a 

produção de 50 cadernos pedagógicos das áreas de Língua Portuguesa e Matemática para os 

anos inciais do Ensino Funadamental. Toda a construção foi permeada pela participação 

efetiva de gestores, coordenadores, professores e técnicos através de GTs (Grupos de 

Trabalho). 

Em 2016, os cadernos pedagógicos começaram a chegar nas escolas e os próprios 

educadores sentiram a necessidade de construir um Referencial Curricular que estivesse em 

consonância com as aprendizagens previstas nas sequências didáticas previstas no material. 

Nesse mesmo período foram discutidas com a rede as diretrizes curriculares das áreas de 

História, Geografia e Ciências da Natureza para o mesmo segmento de ensino. 

Já em 2017, inaugurou-se a formação continuada para os professores dos anos inciais a fim 

de colaborar na compreensão da concepção posta nos materiais, porém foi constatado a 

baixa adesão deste público, sendo intensificado então o trabalho com os coordenadores 

pedagógicos. 

Dando continuidade a consolidação e implementação da política educacional da rede, em 

2018 um novo desafio e uma nova parceria é firmada, desta vez o objeto do contrato era 

para a construção dos cadernos pedagógicos de Ciências Humanas e da Natureza (10 

cadernos, sendo 05 para os alunos e 05 para os professores), a construção de cadernos 

pedagógicos para os anos finais do Ensino Fundamental (08 cadernos, sendo 04 para os 

alunos e 04 para os professores) e o Referencial Curricular para esse mesmo segmento. 

Novamente para esse trabalho foram instaurados GTs (grupos de Trabalho) para que os 

educadores mais uma vez colaborassem com a construção destes documentos. 

Os novos materiais foram entregues para a rede em março de 2019 e pela necessidade de 

mais uma vez consolidar a concepção de ensino da rede uma nova parceria foi consolidada. 

Desta vez o centro do trabalho estava na formação da Equipe Técnica, Coordenadores 

Pedagógicos dos anos iniciais, Duplas Gestoras dos anos finais e Professores dos anos finais. 

Com a chegada da pandemia em 2020, houve a necessidade de modificar o formato das 

formações que eram presenciais passando para o formato remoto. Mesmo com tantas 

incertezas e com muitas dificuldades a rede mais uma vez participou de forma intensa deste 

novo processo formativo, validando as ideias e conteúdos tratados a cada encontro, como 

podemos verficar nas falas abaixo que foram retiradas dos chats: 

“Nós desejamos uma Rede que realmente seja uma Rede com uma linha de trabalho única 

que dê a identidade a todos.”  

(Coordenadora da Orla)  

 



“Cada Regional, cada bairro tem as suas características sim, mas, somos uma rede e como 

tal precisamos de uma proposta pedagógica que dê um norte para o nosso trabalho.”  

(Gestora do Subúrbio I) 

 

“Eu desejo uma escola que saiba o que ensinar e como avaliar”  

(Coordenadora de Pirajá) 

 

“Nós precisamos de formações como esta que nos ajuda a pensar no aluno como um sujeito 

que tem suas histórias, culturas e sentimentos.” 

(professor de história) 

 

“A riqueza desta formação está em ouvir a voz dos professores dos anos finais, maravilhoso 

saber que agora estão olhando para este segmento com o respeito que precisamos ter” 

(professora de matemática) 

 

“Uma formação que prima pela qualidade na escolha de textos, autores que trazem em seus 

escritos as marcas da identidade de um povo menos favorecido. Parabéns!” 

(professor de Língua Portuguesa) 

 

Com esta ação finalizamos a parceria no que diz respeito ao Programa Nossa Rede e temos o 

prazer de apresentar este Memorial Pedagógico que para nós é carregado de sentimentos e 

de sentidos no que podemos dizer em relação a busca pela educação pública de qualidade. 

 



  

  

 

Nossa Rede 

O Nossa Rede é um programa que visa melhorar a qualidade da educação pública municipal. 
 

Nasce um sonho... 

A produção e publicação permanente de conhecimento 

faz parte do princípio defendido pelo Icep de que todos 

os educadores têm o direito de acesso ao saber 

construído coletivamente. Daí a necessidade de 

socialização, das experiências bem sucedidas, das boas 

práticas pedagógicas, dos textos teóricos e das reflexões 

sobre as dificuldades e caminhos trilhados para a 

superação. 

 

Uma diretora de uma escola no Subúrbio I falou 

da necessidade de a rede municipal se 

transformar, de fato, em uma teia com práticas 

unificadas. “Cada bairro tem as suas 

características, sim, mas somos uma rede e 

como tal precisamos de uma proposta 

pedagógica que dê um norte para o nosso 

trabalho”. 

Projeto Nossa Rede 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

...constrói-se um país da mesma forma como se constrói 

uma casa. Com uma diferença. Para eu construir a 

minha casa, bastam o meu sonho e a minha inteligência. 

Mas, para se construir essa grande casa chamada país, é 

preciso que muitos sonhem o mesmo sonho. Quando 

muitas pessoas sonham juntas o mesmo sonho dessa 

grande casa chamada país, temos um povo. É o povo 

que constrói um país...  

             Rubem Alves  

 

Cadernos pedagógicos terão a cara de 

Salvador 

O que os meninos das escolas municipais de Salvador 

devem aprender em cada série e como esses 

ensinamentos evoluem de um ano para outro? É correto 

que uma criança conheça os números fracionários no 2º 

ano? Ou que aprenda a produzir textos apenas no 4º? 

Um monte de perguntas como essas mobilizou cerca de 

trinta educadores que estiveram presentes na primeira 

reunião do Grupo de Trabalho Institucional, que 

aconteceu em 14 de agosto de 2015.  

As reuniões irão acontecer uma vez ao mês até a 

conclusão do processo de construção coletiva das 

diretrizes curriculares e dos cadernos pedagógicos da 

rede. No total, serão 80 cadernos para estudantes e 

professores do 1º ao 5º ano.  Para você não se perder 

nas contas, é bom lembrar que os materiais serão 

divididos por unidade – são, portanto, quatro por série, 

ou oito deles, se somarmos os que vão para os 

estudantes e os que irão para os professores. Quer 

outro número impressionante? Lá vai: serão nada 

menos que 4.920 páginas com conteúdo próprio, 

definido pela rede pública municipal de Salvador.  

A ação faz parte do Programa Combinado, da Secretaria 

Municipal da Educação (SMED). Dentre as 112 previstas, 

está localizada no número 9:“Elaborar/Revisar e 

implementar as novas diretrizes curriculares municipais 

e o material didático de Língua Portuguesa e 

Matemática para o Ensino Fundamental I, em regime 

colaborativo com representantes da Rede”.  

Para a professora Enaide Tavares, da SMED, a rede 

municipal de Salvador é, hoje, uma “Torre de 

Babel”. “Essa rede clama por uma identidade. Não 

estamos dando conta de ensinar. O sentimento é 

 

  

  

https://padlet.com/ayluy71/aolqmc7uq212msrl
https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/15/first-blog-post/
https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/15/primeiro-boletim/


  

  

de não saber para onde ir… O que temos que fazer 

é isso: procurar uma saída. O nosso foco precisa 

ser na clareza do que ensinar e na progressão 

dessa aprendizagem”.  

Gilmaria Cunha, gerente de currículos da SMED, 

que também participava da reunião, lembrou 

como essa construção deve ser norteada pelo 

melhor de cada um. “Não podemos cair no erro de 

nivelar esse material por baixo. De pensar: ‘ah, 

meu aluno do 5º ano não sabe nem ler.’ O cenário 

hoje é a defasagem dos meninos, mas devemos 

garantir que eles aprendam como merecem”.  

“É preciso ter clareza de como as crianças 
aprendem a ler” 

O nome de Telma Weisz costuma ser acompanhado de 

uma insígnia que não a agrada muito. Dela se diz que é 

a maior especialista brasileira em alfabetização, mas 

Telma rebate o título. Gosta de referir-se a si mesma 

como uma “didata”, uma entendedora profunda de 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aqui no Brasil nem existe esse nome. Mas é isso que 

sou”. Educadora há 55 anos, Telma chorou quando 

descobriu, na década de 1980, a psicogênese, por meio 

de um livro da pesquisadora argentina Emilia Ferreiro. 

“Eu lia aquilo e pensava: como é que não vi isso antes?” 

Acabou virando uma militante fervorosa da causa. 

Esteve  na linha de frente de programas educacionais 

fundamentais para o país, como a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e do Programa 

de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) e 

agora encabeça o Projeto Ler e Escrever, da rede 

estadual de São Paulo, que vem alcançando índices para 

lá de exitosos. Mais de 95% das crianças paulistas de até 

8 anos já estão alfabetizadas. Nesta entrevista, Telma — 

que será uma das pareceristas externas dos cadernos 

pedagógicos produzidos pelo projeto Nossa Rede — fala 

sobre a importância da formação continuada dos 

professores para o bom desempenho dos alunos em sala 

de aula e critica as faculdades de educação brasileiras, 

que insistem em tratar alfabetização como algo 

“menor”. 

Para ter acesso a íntegra da entrevista, acesse o link: 

https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/2

3/epreciso-ter-clareza-de-como-as-criancas-

aprendem-a-ler/   

Encontros mobilizam educadores de dez 

regionais 

A primeira tarefa dos professores e gestores da rede 

municipal de ensino de Salvador para construir os 

cadernos pedagógicos dos seus alunos foi definir os 

quadros de conteúdos que irão nortear a produção dos 

materiais.  A análise aconteceu durante os encontros 

dos Grupos de Trabalho Regionais, que reuniram cerca 

de mil educadores nas dez regionais de Salvador.  

 

Para dar conta do trabalho, os professores tiveram que 

fazer uma escolha difícil: eleger se queriam contribuir 

com os cadernos de Matemática ou de Língua 

Portuguesa.  Você já deve estar imaginando quais dos 

grupos foi o mais popular… Apesar da tendência inicial 

para ficar com Língua Portuguesa, com jeitinho e alguma 

conversa a equipe de Matemática não ficou desfalcada. 

https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/23/epreciso-ter-clareza-de-como-as-criancas-aprendem-a-ler/
https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/23/epreciso-ter-clareza-de-como-as-criancas-aprendem-a-ler/
https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/23/epreciso-ter-clareza-de-como-as-criancas-aprendem-a-ler/


  

  

No fim das contas, os educadores ficaram seduzidos e 

empolgados pela área.  

Com os times já divididos, foi a vez de delimitar a série 

em que cada professor iria trabalhar.  Assim, os grupos 

de Matemática e Língua Portuguesa deram origem a 

outros cinco subgrupos, que correspondiam do 1º ao 5º 

ano.  

A orientação proposta pelas coordenadoras Débora 

Rana e Renata Frauendorf (Língua Portuguesa) e Priscila 

Monteiro e Ivonildes Milan (Matemática) era que cada 

bimestre deveria compreender pelo menos quatro 

sequências didáticas.  A cada momento, elas lembravam 

que era preciso dar ênfase às práticas dos alunos e focar 

na progressão do aprendizado.  

As mesmas equipes serão mantidas durante todo o 

processo de produção dos cadernos, com prazo 

estimado em um ano e quatro meses.  Quando soube da 

notícia, uma professora se assustou. “Será que eu vou 

dar conta? É mais que uma gravidez!”.  

 

Ela e todos os outros educadores podem ficar tranquilos. 

O trabalho será colaborativo e por isso não vai faltar 

apoio. Todos os educadores poderão colaborar com os 

cadernos pedagógicos por meio da plataforma. O 

material contará ainda com pareceres externos de duas 

grandes referências no ensino destas disciplinas: Telma 

Weisz, doutorado em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano e especialista em 

alfabetização; e a argentina Patricia Sadovsky, doutora 

em Didática da Matemática.  

Educadores discutem modelos curriculares 

Segundo encontro do GTI teve palestra da educadora 

Telma Weisz  

Os encontros nas 

regionais de 

Salvador foram 

precedidos da 

reunião do Grupo 

de Trabalho 

Institucional, que 

aconteceu no dia 

11 de setembro de 2015. O grupo passou a contar com 

mais educadores. Eles acompanharam uma palestra da 

educadora Telma Weisz, que discorreu sobre 

experiências brasileiras de projetos curriculares, a 

exemplo do PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), e 

defendeu que os modelos de currículo devem estar 

vinculados à uma orientação didática. “De forma solta, 

ele não é nada. O currículo tem que está à serviço do 

professor, que tem que ensinar aos meninos”.  

 

Telma também lembrou da trajetória do ensino da 

alfabetização no Brasil, no qual é referência nacional. “A 

realidade que existia até 1994 era que 50% dos meninos 

eram reprovados ao m do terceiro ano. Era uma 

tragédia”. Uma das tentativas de mudar esse quadro foi 

o Profa, o Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores, do qual Telma foi uma das 

coordenadoras (para se aprofundar sobre este tema, 

leia a entrevista que fizemos com a educadora).  

http://nossarede.salvador.ba.gov.br/
https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/23/e-preciso-ter-clareza-de-como-as-criancas-aprendem-a-ler/
https://boletimnossarede.wordpress.com/2015/09/23/e-preciso-ter-clareza-de-como-as-criancas-aprendem-a-ler/


  

  

A educadora também mostrou exemplos de currículos 

que são orientados por expectativas de aprendizagem e 

não por habilidades, como é o caso atual de Salvador. 

Durante dois meses, os Grupos de Trabalho Institucional 

e Regionais do projeto Nossa Rede analisaram quadros 

de conteúdos para os cadernos pedagógicos de Língua 

Portuguesa e Matemática, que estarão nas mãos dos 

professores e estudantes do Ensino Fundamental I de 

Salvador no comecinho do ano que vem.  

 

 

Professores analisam primeiras páginas dos cadernos 
 

 

 

Durante dois meses, os Grupos de Trabalho Institucional 

e Regionais do projeto Nossa Rede analisaram quadros 

de conteúdos para os cadernos pedagógicos de Língua 

Portuguesa e Matemática, que estarão nas mãos dos 

professores e estudantes do Ensino Fundamental I de 

Salvador no comecinho do ano que vem. 

Depois, as coordenadoras das áreas de Matemática e 

Língua Portuguesa zeram um balanço das contribuições 

que receberam dos educadores de Salvador. A maioria 

das intervenções apontavam uma identificação com o 

modo como o trabalho estava sendo conduzido — como 

a riqueza de diversidade e garantias de progressividade. 

Outras, indicavam aspectos que não estavam sendo 

contemplados e podiam ser incorporados — a exemplo 

de sugestões de autores e mudança na ordem de alguns 

conteúdos.  

Desta vez, as apresentações que abriram os GTRs foram 

curtinhas. A ideia era partir logo para o trabalho — a 

análise de parte da sequência didática proposta para a 

primeira unidade do 1º ao 5º ano.  

Os professores, coordenadores pedagógicos e gestores 

escolares voltaram a se dividir em grupos de Língua 

Portuguesa e Matemática e receberam um pequeno 

roteiro para guiar a análise das primeiras páginas dos 

cadernos: as propostas eram pertinentes? As 

informações para o professor estavam claras? Havia 

articulação com a cultura local? E, principalmente, o 

material atendia às necessidades de aprendizagem dos 

alunos da rede?  

A professora Rose Pinto, da Escola Osvaldo Gordilho, no 

Itapuã, participou do grupo que analisava os cadernos 

de Língua Portuguesa do 1o ano. Ela gostou de várias 

sugestões, como a de identificar no primeiro dia o aluno 

com um cartão com seu nome e do aniversariante 

escolher o que será lido em sala de aula naquele dia. 

 “Gostei muito, toda a sequência didática está bem 

amarrada. Os temas não são novos para a gente, mas 

antes esse trabalho não era tão amarrado. Agora é 

como se pescassem o peixe e o entregassem para o 

professor”.  

 

 

A professora Célia Souza, da Escola Municipal Lagoa do 

Abaeté, comentou a importância de se ter um material 

que atenda as escolas de tempo integral.  



  

  

“O prefeito já falou algumas vezes que a ideia é 

ampliar a rede de unidades de ensino em tempo 

integral. Acho que precisaríamos de um caderno 

diferenciado”.  

Avanços  

No grupo de Matemática da Orla, a professora Luciene 

Alves, da escola Professor Aristides Novis, analisou o 

caderno de Matemática para a 4º ano, que tratava sobre 

multiplicação e divisão. O material propunha vários 

jogos, que agradaram à Luciene. 

 “Achei ótimo porque a gente só costuma trabalhar 

com jogos para crianças pequenas. Então, achei bom 

retomar essa parte lúdica. É uma estratégia boa de 

aprendizagem”.  

Para os cadernos do 3º ano, também de Matemática, os 

educadores da Orla questionaram se não era melhor 

trocar a sequência didática do reconhecimento dos 

numerais de 0 a 1000 por 0 a 100, porque a rede não 

garantiria esta aprendizagem com os alunos que têm 

hoje.  

Essa foi, aliás, uma das principais discussões em todos os 

GTRs. Muitos professores acharam que os cadernos 

estavam muito “avançados” em relação aos 

conhecimentos dos estudantes, especialmente por 

dificuldades de alfabetização, que alcança até alunos 

que já estão no 5o ano. Afinal, o estudante que receber 

hoje o material para o 5o ano ainda não terá passado 

pelo ciclo completo desta nova orientação pedagógica.  

Para Cybele Amado de Oliveira, diretora-presidente do 

Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), à 

frente do Projeto Nossa Rede em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação (SMED), há um ciclo 

de defasagens dos alunos por uma série de razões 

históricas e sociais. “Como o desenho estrutural ainda é 

um desenho onde existem dificuldades para que a 

escola seja um espaço colaborativo, o professor se vê 

diante de uma responsabilidade que pode parecer só 

dele. Mas não é verdade que os professores querem 

menos dos seus alunos. Eles querem sempre mais”.  

O desafio, diz Cybele, é investir em formação continuada 

de professores e garantir que os cadernos pedagógicos 

dialoguem com diferentes níveis de saberes em sala de 

aula, com atividades diferenciadas.  

 

 

“A todo momento as avaliações estão dizendo da não-

aprendizagem de nossas crianças no tempo que elas 

precisam aprender. Precisamos compreender melhor o 

que fazer diante desse problema. Metas são 

importantes porque são projeções. É preciso avançar a 

cada ano e, para isso, é preciso criar estratégias para 

que as crianças aprendam, de fato”.  

Seminário discute novos rumos para a 

educação 
Encontro reuniu 1,6 mil educadores da rede municipal de 

Salvador  

Professor catedrático do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa e ex-reitor da mesma instituição, 

Antonio Nóvoa, 61 anos, veio a Salvador para se reunir 

com exclusividade com os educadores da rede 

municipal.  

 

O encontro aconteceu no dia 26 de setembro durante o I 



  

  

Seminário Municipal de Educação, promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) em parceria 

com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP). 

Cerca de 1.600 professores, coordenadores pedagógicos 

e gestores escolares compareceram ao evento, que 

integra o Projeto Nossa Rede.  

Para o prefeito ACM Neto, o Nossa Rede é a ação mais 

importante dentre as 112 previstas no Programa 

Combinado, da SMED, por construir coletivamente um 

novo projeto pedagógico para os estudantes de 

Salvador. A diretora pedagógica da secretaria, Joelice 

Braga, abriu o encontro ressaltando a importância 

daquele momento.  

“Tenho a certeza de que nosso nome estará registrado 

para sempre na história da rede municipal. O que 

estamos construindo aqui deixará um legado para o 

futuro”.  

O professor Antonio Nóvoa subiu ao palco sob 

esfuziantes aplausos para discorrer sobre o tema “Por 

uma escola centrada na aprendizagem: tempos, 

espaços e saberes”. Como tencionava pensar a 

construção da escola do futuro, achou por bem começar 

sua fala alertando os presentes para as “modas que não 

servem para nada” e para as falsas dicotomias em 

educação. “Conta mais o conteúdo ou a forma? 

Autoridade ou liberdade? Mérito ou Igualdade?” 

Inspirado em Guimarães Rosa, um dos seus escritores 

favoritos, propôs que seguissem pela “terceira margem 

do rio”, centrada no próprio percurso das crianças. “A 

aprendizagem é esta terceira margem. É o elemento 

central da escola”.  

 

A professora Carla Dantas, que dá aulas no segundo ano 

da escola Nossa Senhora de Fátima, no Alto das Pombas, 

contou que ficou muito satisfeita com a possibilidade de 

dialogar com Nóvoa.  

“Foi muito importante conhecer os pensamentos dele. 

Já trabalho nessa linha da aprendizagem como centro 

da escola, e acho que quando Nóvoa diz isso, ele fala 

tudo! Também gostei da discussão sobre cooperação e 

aprendizagem. Saí de lá muito feliz pela oportunidade 

de discutir esses temas e espero que haja mais 

encontros como esse”.  

Cadernos vão economizar R$ 7 milhões só 

no primeiro ano 

Um representante de uma editora visitou o escritório do 

secretário municipal de Educação, Guilherme Bellintani, 

para oferecer livros de Língua Portuguesa e Matemática 

para os alunos da rede utilizarem nos próximos anos. O 

secretário ouviu a proposta e a declinou gentilmente. 

“Nós estamos construindo os nossos próprios cadernos 

com a colaboração dos professores”, respondeu, para 

incredulidade do homem. “Vocês não vão conseguir”. Ao 

que Bellintani respondeu: “Se uma editora pequena 

como a sua conseguiu, imagine o que não conseguirá 

uma cidade do tamanho de Salvador”.  

 

O secretário contou esse episódio durante o lançamento 

do Nossa Rede, que aconteceu numa data especial, 15 

de outubro, Dia dos Professores. O projeto é uma 

parceria entre a Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) e o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa 

(ICEP). “Se tem um dia importante para mim na 

secretaria, este dia é hoje”, Bellintani ressaltou. “Não 

adianta disponibilizarmos mais vagas se não formos 

capazes de oferecer qualidade de ensino”.  



  

  

O Nossa Rede é pioneiro no Brasil por apostar na 

construção coletiva das diretrizes curriculares e dos 

cadernos pedagógicos de Língua Portuguesa e 

Matemática, que nortearão o trabalho de toda a rede 

municipal. Além de demarcar autenticidade e 

autonomia para os educadores da cidade e para os 

alunos da rede – que aprenderão a partir das 

identidades culturais de Salvador – o projeto também 

representa uma diminuição de gastos para os cofres 

públicos.  

 

 

A SMED estima que se o material didático fosse 

produzido por editoras, custaria R$ 14 milhões ao ano. 

Com o Nossa Rede, o custo de elaboração é de R$ 6,3 

milhões em dois anos, mais os valores para impressão, 

estimados em R$ 3,5 milhões/ano. Em 2016, a economia 

seria de cerca de R$ 7 milhões, e tende a aumentar 

quando os custos envolverem apenas a impressão. Em 

uma década, a redução dos custos do material didático 

gira em torno de 70%, já que os direitos autorais passam 

a pertencer à rede.  

Revolução  

Presente ao evento, o prefeito ACM Neto a firmou que 

aquele momento representava uma “revolução na 

qualidade do ensino de Salvador” e garantiu que 

qualquer valor economizado em educação será investido 

em educação. “Nós estamos escrevendo história na 

primeira capital do Brasil. Essa é uma conquista 

definitiva para a educação pública de Salvador”.  

Emocionada, a diretora-presidente do ICEP, Cybele 

Amado de Oliveira, ressaltou que “nada substitui o 

trabalho conjunto dos professores”. “Só assim, é 

possível transformar realidades”.  

 

Uma cor para cada ano 
Educadores do Grupo de Trabalho Institucional conhecem 
projeto gráfico dos cadernos 
 

A reunião do Grupo de Trabalho Institucional do mês de 

outubro foi aberta com uma apresentação que alegrou 

os educadores presentes. No encontro do dia 

16/10/2015, eles puderam ver como vai ser a cara dos 

cadernos de Língua Portuguesa e Matemática para 

professores e estudantes do Ensino Fundamental I. A 

versão preliminar do projeto gráfico foi apresentado 

pela jornalista Paola Gentile, que coordena a editoração 

do material didático.  



  

  

 

Cada ano será identificada por uma cor: a do 1o ano será 

laranja; a do 2o, azul; a do 3o, vermelho; a do 4o, verde; e 

a do 5o ano, roxo. As atividades a serem realizadas em 

sala de aula, como rodas de leitura, jogos e tarefas 

individuais ou coletivas, serão indicadas por ícones.  

Em 2016, os estudantes do Ensino Fundamental I da 

rede municipal de Salvador e seus professores vão 

receber os cadernos divididos por unidade (ou, num 

outro jeito de falar, por bimestre). No início do ano 

letivo de 2017, quando todo o material já estiver pronto, 

este material será compilado. Isso significa dizer que os 

alunos receberão um único caderno de Matemática e 

um único caderno de Língua Portuguesa.  

 

 

 

Concepção teórica  

Os educadores presentes ao GTI também analisaram as 

contribuições recebidas pelos professores da rede – por 

meio dos grupos de trabalho regionais e da plataforma 

virtual – e discutiram as concepções teóricas que 

norteiam a produção coletiva dos cadernos pedagógicos 

e a reformulação das diretrizes curriculares. A ideia é 

que essa tematização seja retomada em seminários 

regionais de educação, que acontecem em dezembro, e 

também nos cursos de formação para os coordenadores 

pedagógicos da rede e gestores escolares, que vão 

ocorrer em novembro e dezembro.  

A apresentação também deixou claro que o material do 

professor não reproduz o do aluno. Os cadernos para os 

docentes têm caráter formativo, com orientações 

didáticas para as sequências propostas, comentários 

sobre as atividades, indicações de como gerir o tempo 

em sala de aula e sugestões para aumentar o 

conhecimento sobre os conteúdos.  

 

Márcia Leone, coordenadora regional do Subúrbio I e membro 

do GTI, contou que está feliz com o movimento pedagógico 

que a rede municipal de Salvador está fazendo.  

“Alinhar concepções é imprescindível. Não pode haver uma 

dissonância em relação à aprendizagem entre as regionais. 

Se moramos numa mesma cidade, temos que ter uma mesma 

relação de conhecimento, fortalecendo os saberes da 

escola.”.  

 
 

Educadores concluem cadernos do 

primeiro bimestre 

 



  

  

Que tal solucionar problemas de adição e subtração 

analisando os números do público do Teatro Castro 

Alves? Ou então aprender a pesquisar e descobrir o que 

é um verbete a partir de um texto sobre dendê e outro 

sobre a África contemporânea? Essas atividades vão 

estar presentes nos cadernos de Matemática do 4o ano e 

no de Língua Portuguesa do 5a ano, respectivamente, e 

foram analisados pelos educadores de Salvador durante 

o terceiro encontro dos Grupos de Trabalho Regionais, 

que aconteceram em dez bairros da cidade entre os dias 

19 e 23/10/2015.  

Os materiais do primeiro bimestre já estão quase 

prontos. Eles serão entregues para cerca de 80 mil 

estudantes e 7 mil professores no início do ano letivo de 

2016.  

Cerca de 600 educadores participaram dos encontros 

em Itapuã, Cabula, Subúrbio I, Cajazeiras, Cidade Baixa e 

Liberdade, Pirajá, Orla, São Caetano, Centro e Subúrbio 

II. Os materiais analisados nas GTRs já traziam as  

contribuições indicadas pelos professores nas reuniões 

anteriores e também na plataforma virtual do Nossa 

Rede.  

Para o 3o ano, por exemplo, a sugestão acatada foi que 

os cadernos começassem com atividades que 

garantissem inicialmente a aprendizagem de numerais 

de 0 a 100, e não de 0 a 1000. Em Língua Portuguesa, a 

indicação foi substituir textos que falavam sobre os 

xavantes para os meninos do 4o ano por outros que 

trouxessem informações sobre os pataxós, originários da 

Bahia.  

O trabalho de elaboração dos cadernos pedagógicos está 

sendo sistematizado por Débora Rana e Renata 

Frauendorf  (Língua Portuguesa) e Priscila Monteiro e 

Ivonildes Milan (Matemática), que já produziram 

materiais didáticos para diversos estados do País.  

Estratégias  

 

Nos GTRs de outubro, os educadores analisaram as 

sequências didáticas propostas, esmiuçando os 

conteúdos e indicando contribuições. Presente ao 

encontro da regional do Cabula, a professora Fernanda 

Weber trabalhou em uma atividade de análise e reflexão 

sobre a língua proposta para os alunos do 4o ano.  

Ela “amou” a utilização de um texto sobre uma 

moradora de Salvador para ensinar aos estudantes 

sobre os usos do “R”. “Também gostei dessa indicação 

de fazer um ditado para diagnosticar o que os meninos 

já sabem e o que ainda precisa ser trabalhado”.  

Na Escola Maria Felipa, onde Fernanda dá aulas, os 

professores estão bem envolvidos com o projeto Nossa 

Rede. Nas reuniões das ACs (Atividades 

Complementares), os educadores analisaram as 

sequências didáticas dos cadernos e levaram sugestões 

e encaminhamentos. “Foi um dos temas que a gente 

discutiu bastante na AC”.  

http://nossarede.salvador.ba.gov.br/
http://nossarede.salvador.ba.gov.br/
http://nossarede.salvador.ba.gov.br/


  

  

Na Escola Municipal Cabula I, a professora Alinne Duarte 

é a responsável por contar tudo que acontece no Grupo 

de Trabalho Regional. Ela faz um resumo durante as ACs 

e mostra os materiais dos cadernos, para discutir com os 

colegas as sequências didáticas propostas. “A gente 

também mostrou como utilizar a plataforma, para deixar 

claro que todos podem contribuir diretamente”.  

Já em Pirajá, na Escola Isabel Brandão Vilela, os 

professores se dividiram em duplas para estudar os 

cadernos. Depois, se reuniram para uma análise 

conjunta e enviaram suas contribuições.  

Débora Rana, coordenadora de Língua Portuguesa, 

louvou as iniciativas e propôs que as escolas municipais 

criassem um “Cantinho do Nossa Rede” onde os 

materiais pudessem ficar expostos para consulta de 

todos os professores.  

“A discussão que acontece nos grupos de trabalho 

precisa ser levada para as escolas. Uma coisa é tão 

importante quanto a outra. Se não for assim, o 

trabalho fica pela metade”.  

Avanços  

Entre uma leitura e outra das sequências didáticas 

propostas para os meninos e meninas do 3o ano, a 

professora Romilda da Silva, que integra o GTR de Pirajá, 

contava episódios da sua rotina em sala de aula, para 

ilustrar como aquele material se aproximava da sua 

realidade. “Hoje, tenho que xerocar apostilas para 

meus alunos, porque os livros que temos são muito 

avançados para eles”.  

Ela acredita que os novos cadernos pedagógicos vão 

facilitar o trabalho dos professores. “Espero que tenha 

continuidade, que esse material seja garantido como 

uma política da rede”.  

 

Professores definem diretrizes pedagógicas 

para a rede 

O que os alunos de Salvador precisam saber ao concluir 

o 1º  ou o 5º ano? Como eles devem ser avaliados? Que 

concepção teórica ancora o trabalho desenvolvido pelos 

educadores da rede municipal? Esses temas dominaram 

a quarta reunião do Grupo de Trabalho Institucional do 

projeto Nossa Rede, que aconteceu no dia 13 de 

novembro de 2015.  

No encontro, a equipe de gestão começou a escrever as 

Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental I. O 

objetivo é que o documento norteie todo o trabalho da 

rede e alie direcionamentos teóricos e orientações 

práticas. “As Diretrizes vão declarar as intenções e 

compromissos da rede”, explicou Débora Rana, que 

coordena a equipe de Língua Portuguesa do projeto.  

Educadores discutem organização dos 

conteúdos nas sequências didáticas 

A reunião de junho do Grupo de Trabalho Institucional 

(GTI) do Nossa Rede começou cheia de anúncios e 

novidades. A primeira delas, a de que aquele encontro 

não seria o último do grupo, como previsto inicialmente. 

No segundo semestre, o GTI continuará atuando no 

 



  

  

monitoramento e aprimoramento do uso dos cadernos 

pedagógicos pela rede de ensino e também na definição 

da nova diretriz curricular do município, cuja mudança 

começará do nome: a ideia é que o documento passe a 

ser chamado de “Intenções Curriculares”.  

O grupo também irá acompanhar o programa de 

acompanhamento que o Nossa Rede implantará em 12 

escolas de Salvador, que passam a ser chamadas de 

Escolas Formadoras. A experiência dará subsídios para a 

política de formação continuada de todos os educadores 

da rede, especialmente no que se refere ao uso dos 

materiais de Língua Portuguesa e Matemática, 

produzidos coletivamente pelos educadores e já 

concluídos.  

 

Outra tarefa do GTI será contribuir com as novas 

orientações curriculares de História, Geografia e 

Ciências. Os marcos atuais destas disciplinas foram 

analisados por um grupo de especialistas do projeto, 

que já apresentaram suas pré-propostas de 

reformulação. As análises já estão disponíveis na 

plataforma do Nossa Rede e estão abertas para consulta 

e colaboração dos educadores de Salvador.  

Feitos os anúncios, foi hora de partir para o trabalho, 

que teve um caráter para lá de formativo. Débora Rana, 

que coordena a equipe de Língua Portuguesa, dedicou o 

encontro a responder uma pergunta bastante 

frequente: onde estão, afinal, os conteúdos dos 

cadernos? E por que eles não aparecem listados no 

material?  

 

Para Débora, essa ausência é uma das marcas de 

diferença dos cadernos produzidos pela rede. “Foi uma 

decisão que parte da nossa concepção de ensino e 

aprendizagem. É uma questão política”, afirmou. “As 

escolhas que fizemos de como organizar o conteúdo 

têm implicações  no sujeito que a gente forma”.  

Formação continuada capacita dupla 

gestora 
 

No finalzinho de novembro, mais uma ação do projeto 

Nossa Rede começou a ser implementada. Técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação (SMED), diretores e 

coordenadores pedagógicos de todas as dez regionais da 

cidade participaram do primeiro de oito encontros de 

formação continuada, uma das principais reivindicações 

dos educadores da rede.  

 

 

Os encontros começaram por Cajazeiras e Centro, no dia 

23 de novembro, e terminaram na Orla e na Cidade 

Baixa/Liberdade, no dia 3 de dezembro. Em cada 

regional, foram dois dias de trabalho intensos. Durante a 

manhã, diretores e coordenadores pedagógicos, que 

juntos formam a dupla gestora das escolas, discutiram 

um plano de ação para a chegada dos cadernos 

pedagógicos no início do próximo ano letivo: como eles 

deveriam orientar o uso dos cadernos pelos 

professores? Como divulgar o recurso didático para a 

comunidade escolar? Como iria acontecer a articulação 

dos cadernos com os livros didáticos? Essas foram 

algumas das perguntas que mobilizaram os educadores.  



  

  

Pela tarde, foi a vez de os coordenadores pedagógicos 

analisarem como ensinar e aprender matemática, com 

foco nas estratégias de cálculo mental utilizadas pelas 

crianças. No dia seguinte, a formação continuou nos dois 

turnos, pela manhã e pela tarde, com o ensino de Língua 

Portuguesa, também para os coordenadores, que 

estudaram uma das sequências didáticas do caderno do 

1o ano que trata do nome próprio. Além de textos de 

especialistas, os educadores também puderam analisar 

vídeos que mostravam situações reais ocorridas em 

salas de aula.  

 

Na reunião com os técnicos da SMED e integrantes do 

Grupo de Trabalho Institucional, que aconteceu no dia 

24 de novembro de 2015, o trabalho girou em torno da 

própria formulação do plano de formação, com o 

estabelecimento de conteúdos voltados à gestão e 

outros ligados ao conhecimento didático, mais próximo 

da sala de aula. Ali, os educadores também ficaram 

sabendo como a formação propriamente dita iria 

acontecer nas regionais.  

 

Dupla gestora  

Elisabete Monteiro, coordenadora pedagógica territorial 

do ICEP, destacou a importância do momento conjunto 

entre diretores e coordenadores pedagógicos na 

formação continuada. “O diretor precisa assumir a 

prática pedagógica da escola e as ações precisam ser 

planejadas conjuntamente”. Para Nivea Matos, 

coordenadora pedagógica do Centro, essa foi uma 

“sacada fantástica”. “Foi importante esse momento 

para que a dupla pudesse trabalhar mais aliada, decidir 

junto. Foi super útil”.  

Para Sirlane Santos, coordenadora pedagógica em 

Cajazeiras, esse momento também representou um 

fortalecimento do trabalho do coordenador. “Houve um 

empoderamento de saber que ele está dividindo 

responsabilidades com o gestor”.  

Em Itapuã, para garantir que ninguém irá interromper 

este momento “sagrado” de encontro, uma diretora 

afirmou que semanalmente coloca uma placa de “não 

incomode” na porta, para que consiga conversar com 

tranquilidade com a coordenadora pedagógica da escola 

e alinhavar estratégias.  

Professores  

Elisabete Monteiro também alertou para a necessidade 

de o coordenador repassar esses conhecimentos para os 

professores nas escolas.  

“Um dos papeis do coordenador é o de monitorar o 

ensino e de formar os educadores que estão na sala de 

aula”.  

Além disso, vale lembrar que os cadernos de Língua 

Portuguesa e Matemática já trazem orientações nas 

sequências didáticas, explicando por que aquele 

conteúdo é importante e como pode ser trabalhando, 

além de propor um planejamento para a semana de 

aula, com dicas de como se organizar.  

 



  

  

“Quando a família está presente, não tem 

escola ruim” 

A professora Alba Mendes com a tanto na escola onde 

trabalha que até matriculou sua filha para estudar lá. 

“Não tenho dúvidas, nem medo. Quando a família está 

presente, não tem escola ruim”.  

Neste ano, o trabalho de Alba, que dá aulas na Escola 

Municipal Fernando Presidio, em Paripe, foi reconhecido 

pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) como 

uma das ações exitosas da rede em Leitura e Escrita. O 

projeto premiado foi o “Eu gosto de ler”, que ela 

desenvolveu com suas turmas do 4º ano.  

Seu objetivo, como o nome sugere, era despertar o 

prazer de ler, sem cobranças, sem ter que responder em 

troca nenhuma questão. Ela começou a ter essa ideia 

depois de ouvir um monte de vezes que ler era “chato”. 

“A partir desse diagnóstico de desmotivação, quis 

trabalhar a leitura por fruição”.  

Durante todo o ano, seus alunos leram dezenas de 

livros, de diversos tipos e gêneros. Teve conto africano, 

poesia, parlenda e até campeonato de trava-língua. E 

para a mudança de hábito ficar completa, Alba propôs 

também uma mudança de ambiente. Tirou os meninos 

da sala de aula e os levou para debaixo de um pé de 

árvore no pátio, onde promoveu piqueniques literários, 

com direito a lanches e risadaria.  

Se eles gostaram? “Amaram! Ficaram me pedindo para 

ser a pró deles no próximo ano. Fizeram até abaixo-

assinado para a diretora”, conta Alba. Crente de que o 

pedido será atendido, ela já está até pensando num 

novo projeto para 2016. “Já vi que o caderno do 

primeiro bimestre do 5º ano trabalhará com contos 

africanos, então, estou refletindo… Quero trabalhar 

com diversidade e cultura afro. Já está nascendo 

aqui…”, diz, apontando para a cabeça, como se a gente 

estivesse presenciando, ao vivo, o parto de uma ideia.  

Alba trabalha na rede municipal de ensino de Salvador 

há 18 anos. Fez o concurso logo depois de se formar na 

Faculdade de Educação da Ufba. Durante todo esse 

tempo, trabalhou na regional do Subúrbio II, onde mora, 

e já fez de tudo: foi professora, coordenadora, vice-

diretora, diretora… Quer dizer, não é bem certo a gente 

dizer que ela foi professora, assim com o verbo no 

passado, porque isso ela nunca deixou de ser. “Nunca 

larguei. Está na veia”.  

Já tendo acompanhado diversas fases pelas quais a rede 

passou, Alba fala com propriedade desse momento 

atual. 

 “Estou achando maravilhoso. Me sinto como um o 

dessa rede. E os fios, unidos, é o que fazem a beleza de 

uma roupa. E nós estamos agora bem entrelaçados 

com este trabalho do ICEP”.  

Para olhar tudo isso também um pouquinho de fora, ela 

pretende ingressar no mestrado no ano que vem. Quer 

estudar mais para ensinar melhor. “O que eu repito 

sempre é que é possível fazer”. “E ela faz, viu?”, diz uma 

colega que se aproxima sorrateiramente de Alba, sem 

perder a emenda.  

 

Cadernos do segundo bimestre ganham 

vida 

Os cadernos pedagógicos de Língua Portuguesa e 

Matemática ainda nem chegaram às escolas, mas já 

estão ajudando na aprendizagem dos alunos da rede 

municipal de Salvador. Alguns educadores estão 

utilizando as sequências didáticas do material, 

disponíveis na plataforma virtual do Nossa Rede, para 

realizar atividades nas salas de aula. Foi o caso da 

professora Gracia Diniz, que levou para os estudantes do 

quinto ano da Escola Municipal Nova Sussuarana um 

texto sobre o baobá presente num dos cadernos de 

Língua Portuguesa do primeiro bimestre.  



  

  

Gracia contou esta experiência durante a reunião do 

Grupo de Trabalho Regional do Cabula, que aconteceu 

no dia 16 de novembro de 2015. Depois de trocarem 

relatos sobre a apropriação dos cadernos pedagógicos 

pelos professores da rede, e de receberem cartazes e 

folders do Nossa Rede para espalhar o projeto pelas 

escolas, os educadores passaram a construir os 

materiais da segunda unidade para os estudantes do 1o 

ao 5o ano do Ensino Fundamental.  

 

Os primeiros cadernos, como você já leu aqui no 

boletim, estão prontos e já contam, inclusive, com os 

pareceres externos das educadoras Telma Weisz (para o 

material de Língua Portuguesa) e Patricia Sadovsky 

(Matemática). Eles devem chegar às mãos dos 

professores e estudantes no começo do ano letivo de 

2016.  

 

 

Números, aventuras e violinos  

 

Em pequenos grupos, educadores das dez regionais de 

ensino de Salvador (Itapuã, Cabula, Subúrbio I, 

Cajazeiras, Cidade Baixa e Liberdade, Pirajá, Orla, São 

Caetano, Centro e Subúrbio II) analisaram as sequências 

didáticas propostas para o segundo bimestre com uma 

postura de quem se imiscuía em algo familiar.  

Nos cadernos de Matemática, eles nomearam as 

atividades e propuseram ilustrações para os exercícios e 

jogos, e para os cadernos de Língua Portuguesa, 

escolheram os textos que serão utilizados nas salas de 

aula. Para o quarto ano, por exemplo, serão trabalhados 

contos de aventura. A proposta surgiu a partir de um 

livro de aventura produzido no ano passado pelos 

alunos da Escola Municipal Senhora Santana, no Rio 

Vermelho.  

Carla Miranda, coordenadora pedagógica da Escola 

Municipal da Palestina, analisou o material de Língua 

Portuguesa do 5o ano na regional de Cajazeiras e gostou 

da sequência didática com contos de assombração. “É 

bom porque os adolescentes gostam, é algo que instiga 

o imaginário deles”. Para Carla, esse também será um 

bom momento para refletir sobre a banalização da 

violência.  

 

Os materiais do segundo bimestre continuam trazendo a 

realidade de Salvador para a sala de aula. Os estudantes 

do 4o ano, por exemplo, vão aprender números romanos 

a partir de imagens e textos sobre o Relógio de São 

Pedro, que fica no centro da cidade.  

 

O trabalho dos educadores de Salvador continua agora 

na plataforma virtual do Nossa Rede. É que os encontros 



  

  

dos grupos de trabalho terão uma pausa com as férias 

escolares e retornam em fevereiro. Em 2016, serão mais 

cinco encontros para construir coletivamente os 

cadernos pedagógicos da rede municipal de Salvador. 

Até lá!  

Educadores dividem experiências nos 

seminários regionais 

Muitos quilômetros separam o Cabula da Orla, outros 

tantos apartam o Subúrbio do Centro. Em meados de 

dezembro, essas distâncias foram encurtadas durante os 

Seminários Regionais do projeto Nossa Rede, que 

aconteceram entre os dias 14 e 16 e reuniram 

educadores das dez regionais de Salvador.  

Os encontros foram pensados para entrelaçar os saberes 

da rede a partir do pensamento sobre o trabalho 

envolvido na produção coletiva dos cadernos 

pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para os 

estudantes do Ensino Fundamental I. “É como uma pré-

jornada para 2016”, apelidou Neurilene Ribeiro, 

coordenadora de formação pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED).  

“Às vezes a gente precisa nos afastar um 

pouquinho dos processos para refletir sobre os passos 

que já foram dados”.  

Para isso, primeiro era preciso apresentar aos 

educadores a estrutura geral dos cadernos e alguns dos 

seus princípios didáticos, como o rompimento da lógica 

de que não é preciso finalizar um conteúdo para iniciar 

um outro. A apresentação foi feita por Elisabete 

Monteiro, coordenadora pedagógica territorial do 

Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, parceiro 

técnico do projeto.  

Bete mostrou as sequências didáticas e objetivos que 

irão orientar as aulas do primeiro bimestre de 2016 para 

os alunos do 1º ao 5º ano. Nos cadernos do 4º ano, por 

exemplo, destacou as atividades que vão ajudar os 

estudantes a se constituírem como leitores autônomos 

nas situações de estudo.  

“Esta é uma habilidade leitora que precisa ser 

ensinada, para que o aluno saiba localizar informações 

e tomar notas. Esse é um conhecimento que ele vai 

levar para a vida escolar inteira”.  

A diretora-presidente do Instituto Chapada de Educação 

e Pesquisa, Cybele Amado, reiterou o caráter inovador 

dos cadernos.  

“Os livros didáticos têm uma natureza universal. O 

nosso material traz propostas para que os professores 

organizem as atividades de acordo com os 

conhecimentos e dificuldades dos alunos, pensando em 

salas multisseriadas”.  

Relato de experiências 

Na segunda parte dos seminários regionais, que 

reuniram duas regionais por turno, foi a vez de os 

professores apresentarem experiências exitosas que 

desenvolvem nas suas salas de aula, já que uma das 

missões dos cadernos pedagógicos é sistematizar as 

práticas bem sucedidas da rede. Uma delas já foi 

incorporada — são os “sussurros poéticos”, que se 

transformaram em uma sequência didática do caderno 

de Língua Portuguesa do segundo bimestre.  

 



  

  

A professora Raquel Hermida, da escola Alan Kardec, no 

Centro, mostrou suas experiências de contação de 

histórias para os estudantes do 2º ano. Com o livro “Ana 

e Ana” numa mão e fantoches de meia na outra, 

apresentou estratégias de inferência e verificação de 

leitura e falou sobre como uma história traz lições para 

além da escola. “Esse livro fala de identidade, de 

respeitar o outro”. Num papelzinho, ela levou anotada a 

frase com a qual queria encerrar sua apresentação. 

“O professor acorda as histórias que dormiam nos 

livros”.  

Por coincidência, Leandra Pimenta, professora no 

Subúrbio II, também falou sobre a importância da 

leitura. Ela estudou como as competências descritas no 

Diário de Classe da rede dialogam com as habilidades 

previstas no Programa Salvador Avalia (Prosa).  

“Vi que os alunos da nossa escola não sabiam separar 

bem no texto o que era o discurso do narrador da fala 

do personagem, por exemplo, e aí fomos explorar os 

sinais de pontuação como aspas e travessão”.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Como 
estratégia para aquisição desse conhecimento, ela 
mostrou algumas das práticas que desenvolveu na sua 
sala de aula do 5º ano, como identificar cada sinal de 
pontuação de uma cor diferente e dramatizar os textos, 
para que os estudantes vissem na prática como eles 
ajudam os leitores a saber quem está falando. Ao m do 
trabalho, os alunos até disseram que o Prosa estava 
“muito fácil”. “Nesses momentos, a gente tem a certeza 

e a alegria de que fez um bom trabalho”. 
 

 Cadernos pedagógicos são apresentados 

para professores e alunos 

“É preciso toda uma aldeia para educar uma criança”, 

diz um provérbio africano. A frase não poderia ser mais 

apropriada para marcar a apresentação dos cadernos 

pedagógicos que serão utilizados pelos mais de 80 mil 

alunos da rede municipal de ensino de Salvador. 

Construídos a muitas mãos, os materiais didáticos de 

Língua Portuguesa e Matemática do projeto Nossa Rede 

foram entregues simbolicamente durante a Jornada 

Pedagógica 2016, que ocorreu no dia 1o de fevereiro e 

reuniu gestores de todas as 440 escolas da capital.  



  

  

A coordenadora de formação pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED), Neurilene Ribeiro, 

destacou o caráter pioneiro da iniciativa.  

“Temos muito que comemorar. Não conheço cidade no 

Brasil que tenha implantado um programa próprio, 

como estamos fazendo. Estamos organizando o 

presente para melhorar o futuro”.  

O Nossa Rede é uma parceria da SMED com o Instituto 

Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP). A diretora-

presidente do ICEP, Cybele Amado, prestou um “tributo 

aos educadores” de Salvador. Ela agradeceu a 

participação dos professores na elaboração dos 

cadernos pedagógicos, que trazem as identidades 

culturais da cidade, e lembrou que ainda há um “longo 

caminho pela frente”, já que os materiais apresentados 

referem-se à primeira unidade. Os cadernos dos outros 

três bimestres ainda está em processo de elaboração.  

O secretario Guilherme Bellintani salientou que aquela 

era uma Jornada “especial”. Ele destacou algumas 

páginas dos cadernos para apontar como eles eram 

diferentes.  

“Nesta página, tem fotos de escolas de Salvador. Nesta 

outra, ilustrações da praia de Ondina. E mais adiante, 

uma pergunta para a qual há muitas respostas: 

‘Quando começa o carnaval de Salvador?’ Eu mesmo 

não saberia responder”, riu, e emendou: “Isso que está 

acontecendo aqui hoje era inesperado até para as mais 

otimistas cabeças. É um presente da rede para a rede”.  

Ao lado de Bellintani, Cybele Amado entregou kits dos 

materiais para gestores de escolas das dez regionais. Os 

cadernos vinham embalados com singelas tinhas do 

Senhor do Bon m. Na Jornada, também foram 

distribuídos os materiais elaborados para as turmas da 

Educação Infantil pela ONG Avante.  

Para reflexão sobre a importância do trabalho em rede, 

o jornalista e pesquisador Cássio Martinho falou sobre 

práticas de rede colaborativas, centradas em diálogo, 

acordo, confiança e na crença de que a relação com o 

outro é criadora.  

“A gente inova quando não cede ao automatismo da 

tradição, quando supera o ato reflexo de impedir que a 

inovação emerja” 

 No dia 15 de fevereiro, início no ano letivo de 2016, foi 

a vez de os alunos da rede conhecerem os cadernos com 

que vão estudar nos próximos meses. O material 

pedagógico foi entregue simbolicamente pelo prefeito 

ACM Neto na Escola Municipal Antônio Carlos 

Magalhães, no Vale do Ogunjá. Os estudantes ficaram 

animados com a possibilidade de levar os cadernos para 

casa e escrever diretamente neles, para deixá-los ainda 

mais com a sua cara.  

E o sonho se concretiza... 

 

“Os Cadernos Pedagógicos são um material reflexivo, que 
muda a rotina das crianças e do professor. Não adianta ele 

continuar fazendo do jeito que sabe. Tem de testar novas 
estratégias. E os alunos também vão crescendo, aprendendo 

mais, melhorando o poder de argumentação.” 
 

 Ana Paula R. Cerqueira, coordenadora pedagógica, EM Vila 
Vicentina, GRE Liberdade-Cidade Baixa 

 

Seminário municipal discute didática da 

Matemática 

 



  

  

Todo educador sabe da importância de formar cidadãos 

críticos, mas essa percepção costuma ficar centrada nas 

aulas de português, história, geografia… Será que esse 

propósito vale também para as classes de matemática? 

A pesquisadora argentina Patrícia Sadovsky acredita que 

sim. Ela defendeu seu ponto de vista durante o II 

Seminário Municipal de Educação, que aconteceu no dia 

1 de abril de 2016 e reuniu mais de 850 professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores escolares da 

rede de ensino de Salvador. O evento foi promovido 

pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

(SMED), e integra as ações formativas do projeto Nossa 

Rede Fundamental I.  

 

Doutora em Didática da Matemática e professora da 

Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade 

de Buenos Aires (UBA), Patrícia veio a Salvador para 

falar com exclusividade aos educadores da cidade. Ela 

ressaltou a importância de que as aulas de matemática 

formem crianças autônomas, que possam desenvolver 

suas próprias estratégias na resolução de problemas.  

“Antes, a expectativa era aplicar mecanicamente coisas 

já sabidas, sem questionar. Nesta perspectiva que 

propomos, o objetivo é fomentar o processo de 

produção matemática, para que a criança saiba por 

que razão resolver de tal maneira, por que usar tal 

procedimento, explorando suas estratégias pessoais. 

Nesse sentido, sim, é possível contribuir para formar 

estudantes críticos nas aulas de matemática”.  

 

Os cadernos pedagógicos do Nossa Rede foram 

elaborados coletivamente a partir desta perspectiva e 

contaram com um parecer externo da própria Patrícia. 

Durante sua apresentação no seminário, ela mostrou 

exemplos práticos de como as aulas de matemática 

podem tomar jeito de exploração científica.  A ideia é 

que antes de apresentar os conteúdos tradicionais das 

operações matemáticas, como subtração ou divisão, os 

professores estimulem os alunos para que desenvolvam 

suas próprias estratégias de resolução e interajam com 

os colegas para juntar pistas do caminho mais e ciente. 

 “Neste cenário, o papel do professor é fazer avançar as 

estratégias, promover a evolução para que prevaleçam 

os meios mais econômicos”.  

Patrícia também ressaltou que para que o professor 

identifique como o menino está pensando, é preciso 

interagir com ele, pedir para que explique como chegou 

àquele resultado. “Isso é uma produção original da 

classe. Explicação é produção de conhecimento tanto 

para o aluno, que conta como resolveu a operação, 

quanto para o professor, que interage com ele. Não é 

só resolver, é argumentar, também”.  

Liberdade  

Em dois grandes telões, ela exibiu algumas operações 

realizadas de maneira pouco ortodoxa por estudantes 

argentinos e convidou a plateia a descobrir o que estava 

por trás das estratégias utilizadas pelas crianças. Os 

educadores de Salvador empolgaram-se com a 

inventividade dos alunos. “Temos aí sujeitos capazes de 

analisar, de pensar com o auxílio dos colegas e do 

professor se o que estão fazendo é bom ou não. Cada 

um tem a liberdade de fazer da sua maneira”, explicou 

Patrícia.  

Ao m da palestra, os professores enviaram perguntas 

para a pesquisadora.  O coordenador pedagógico 

Washington Bacelar, da Escola Municipal São João 

Batista, na Vasco da Gama, sentou-se na segunda la do 

auditório para não perder nada dos ensinamentos de 

Patrícia. Ele conta que gostou do que ouviu, 

especialmente dos exemplos práticos mostrados pela 



  

  

pesquisadora. “Adorei. É uma proposta excelente, que 

deve virar prática na nossa rede. Há um estranhamento 

inicial que é natural, mas quando você se aprofunda, 

quando entende o que está por trás, vê que é possível”.  

Para a professora Geisa Passos, da Escola Municipal 

Agnelo de Brito, na Boca do Rio, o seminário também foi 

proveitoso. “Seria ótimo que a gente pudesse seguir 

esse modelo desde os primeiros anos dos estudantes 

nas escolas, para que haja de fato um desenvolvimento 

do aluno, para que ele possa desvendar a matemática 

por meio de suas estratégias pessoais e que a gente 

possa ouvir suas hipóteses antes de armar as contas 

daquele modo tradicional."  

“Não é mais possível ter um ensino 

baseado num só mecanismo” 

A argentina Patrícia Sadovsky tem um sorriso fácil e, ao 

contrário da maioria dos mortais, ama matemática. Sua 

missão na vida é, aliás, fazer com que mais pessoas se 

juntem a este time. Doutora em Didática da Matemática 

e professora da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais 

da Universidade de Buenos Aires (UBA), Patrícia esteve 

em Salvador para falar com os educadores da rede 

municipal de ensino da cidade sobre como o ensino da 

matemática pode tornar-se mais estimulante para os 

estudantes, ajudando a transformá-los em sujeitos 

críticos também nesta área do conhecimento 

considerada tão exata. Sai a cópia mecânica, entram as 

estratégias pessoais dos alunos na resolução dos 

problemas. Neste processo, o papel do professor passa a 

ser o do mediador, para que os estudantes evoluam 

para métodos mais econômicos e eficientes. Para 

aprimorar esta nova maneira de ensinar, Patrícia integra 

o Centro de Formação e Investigação no Ensino das 

Ciências (CEFIEC) e deu sua contribuição aos cadernos 

pedagógicos de matemática do Nossa Rede como 

parecerista externa. Depois de sua palestra no II 

Seminário Nacional de Educação, ela concedeu uma 

entrevista ao nosso boletim. 

Para ler a entrevista na íntegra, acesse: 

https://boletimnossarede.wordpress.com/2016/04/12/n

ao-emais-possivel-ter-um-ensino-baseado-num-so-

mecanismo/   

 

Formação continuada propõe frente de 

monitoramento nas escolas 

Como descobrir em que estágio de leitura e escrita os 

estudantes estão, e como intervir para que avancem 

para 

novos níveis? Essas foram as principais questões 

debatidas durante o terceiro encontro de formação 

continuada para diretores escolares e coordenadores 

pedagógicos da rede municipal de ensino de Salvador, 

que aconteceu entre os dias 28 e 29 de abril, nas dez 

regionais da cidade (Itapuã, Cabula, Subúrbio I, 

Cajazeiras, Cidade Baixa e Liberdade, Pirajá, Orla, São 

Caetano, Centro e Subúrbio II).  

As reuniões com a dupla gestora das escolas foram 

ancorados pelos resultados trazidos por cada uma delas. 

Até meados de abril, todas as unidades de ensino 

concluíram o diagnóstico proposto pelo projeto Nossa 

Rede, mantido pela Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) em parceria com o Instituto Chapada de 

Educação e Pesquisa (ICEP).  

 

https://boletimnossarede.wordpress.com/2016/04/12/nao-emais-possivel-ter-um-ensino-baseado-num-so-mecanismo/
https://boletimnossarede.wordpress.com/2016/04/12/nao-emais-possivel-ter-um-ensino-baseado-num-so-mecanismo/
https://boletimnossarede.wordpress.com/2016/04/12/nao-emais-possivel-ter-um-ensino-baseado-num-so-mecanismo/


  

  

O dia nas formações começou com as imagens do livro 

Zoom, de Istvan Banyai, na qual a crista de um galo se 

transforma em dezenas de cenas até virar uma praia 

vista de muito longe por um piloto de avião, que acaba 

sendo ele mesmo apenas um pequeno ponto na 

vastidão da terra. 

Na regional do Centro, a formadora Cândida Muzzio 

explicou que a proposta do vídeo é mostrar como tudo é 

uma questão de perspectiva e de como há vários 

ângulos pelos quais analisar os resultados dos 

diagnósticos. “Os números dizem muitas coisas, tanto 

de possibilidades quanto de necessidades”. Os 

encontros propuseram a criação nas escolas de uma 

frente de monitoramento e avaliação, cujo intuito seja 

entender melhor o processo de aprendizagem e não 

“culpabilizar” quem quer que seja.  

Cândida sugeriu que neste momento era hora de deixar 

um pouco de lado os discursos que alguns educadores 

costumam reproduzir, como o de que muitos alunos têm 

famílias desajustadas, dificultando seus processos de 

aprendizagem, e focar no que os profissionais de 

educação “dão conta de fazer”. Para isso, defendeu que 

a ação na sala de aula precisa ser menos empírica, a 

partir de planos de trabalho e intervenções mais 

direcionadas de acordo com a necessidade de cada 

aluno. “Um professor não deve, por exemplo, sortear 

na caderneta que aluno ca com quem na hora de 

formar uma dupla. Para que essa dupla seja realmente 

produtiva, ele precisa conhecer quem poderá se ajudar 

melhor”.  

A Escola Municipal Allan Kardec, na Graça, levou para o 

encontro um portfólio mostrando como costuma 

monitorar os resultados dos seus estudantes. A 

coordenadora pedagógica da Allan Kardec, Salmone 

Pujol, contou que se reúne constantemente com os 

professores nas ACs (Atividades Complementares) e 

propõe tarefas direcionadas para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos. “Nós diversificamos as 

atividades de acordo com o nível dos estudantes e 

estamos provocando os professores para fazer 

articulações entre os cadernos pedagógicos do Nossa 

Rede e os livros didáticos”.  

Nas turmas de 3o ano da regional Centro, apenas 41% 

das crianças estão alfabéticas. Uma professora 

comentou o alto índice de “fracasso escolar”. “Isso nos 

incomoda muito porque não é uma exceção, é regra”. 

Cândida lembrou que as crianças devem sair do 1o ano 

já alfabéticas e falou da importância de manter 

atividades diferenciadas com regularidade, para que 

todos da sala de aula avancem.  

A coordenadora Aline Pimentel, da Escola Municipal 

Olga Figueiredo de Azevedo, no Matatu, atribuiu este 

quadro à criação dos ciclos de aprendizagem e à 

formação de ciente dos professores. “Muitas vezes, os 

professores priorizam os conteúdos ao invés de 

garantir as habilidades de escrita e leitura dos alunos”.  

Ao final da formação, as duplas gestoras reuniram-se 

para promover uma lista de ações a partir dos 

diagnósticos de suas escolas, num “zoom para dentro 

das questões didáticas”, como explicou Cândida. A ideia 

era reunir estratégias para transformar os resultados e 

estabelecer rotinas de monitoramento.  

Com direito a poesia, professores 

compartilham experiências dos cadernos 

 

“Os cadernos do Nossa Rede estão possibilitando 

reencantar o aprender”. A frase foi dita pela professora 

Rita Nunes, da Escola Municipal Beatriz de Farias, na 

Boca da Mata, durante um dos encontros dos Grupos de 

Trabalho Regionais do projeto Nossa Rede, que 

aconteceram entre os dias 11 e 15 de abril de 2016.  

Rita participou da reunião da regional de Cajazeiras. No 

começo do encontro, os educadores falaram sobre 

como está sendo a experiência com os cadernos 

pedagógicos do Nossa Rede nas suas salas de aula. A 

professora se voluntariou para relatar sua prática e as 

vivências com os alunos nas turmas de 5o ano.  

“Eles estão se soltando mais, está sendo ótimo. Em 

Matemática, estão desenvolvendo suas próprias 

estratégias e em Língua Portuguesa, no trabalho com 

os verbetes, nós construímos uma enciclopédia canina 

que foi a sensação! Todos estão encantados”.  

https://www.youtube.com/watch?v=JMhUujrN4iU
https://www.youtube.com/watch?v=JMhUujrN4iU


  

  

Outra professora, Hozana Carmo, da Escola Municipal 

Nossa Senhora Aparecida, em Valéria, contou 

maravilhada que seus estudantes do 3o ano estão 

construindo um “Bichionário” a partir da pesquisa com 

os animais. “A atividade está interessando até aos 

alunos que ainda não sabem ler. Eles ficam 

angustiados querendo participar, e aí todos vão 

evoluindo”.  

 

Em matemática, Hozana contou que no começo ficou 

apreensiva, imaginando que o trabalho com as 

sequências didáticas dos cadernos “não ia dar certo”. 

 “Pensei que eles não fossem conseguir acompanhar os 

jogos, mas eles adoraram e no tempo livre, ficaram 

brincando sozinhos. É uma proposta nova, que exige 

uma reflexão sobre a prática. Aprendemos matemática 

de forma mecânica, mas o Nossa Rede mostra que a 

matemática pode ser reflexiva”. 

Depois dos depoimentos, a primeira etapa da reunião 

em Cajazeiras foi encerrada da melhor maneira possível, 

com um poema. A coordenadora pedagógica Lívia 

Pereira escreveu uma poesia para receber os 

educadores:  

Todo dia é dia 

De soltar a imaginação 

E encontrar um motivo 

Que lhe dê inspiração 

Escolha o seu tema 

Escreva um poema 

Se arrisque, se envolva 

O que temos para hoje? 

Mais um GT do ICEP Com 

sua glamourosa equipe: 

Débora, Ivô, Thaís e 

Bete! 

Expectativas de aprendizagem 

Novos rumos, novas cores 

Novos desafios lançados 

Aos gestores, coordenadores e professores 

Temos muito o que estudar 

Que o dia a GR! 

Mas não me erre. 

Me acerte 

Me aperte 

Pode apertar 

“Pero no mucho” Que 

é para não machucar! 

Plagiando o Vandré 

“Pra não dizer que não falei de ores” 

Vamos falar de nós 

Vamos desatar os 

“nós” 

“Tamo” junto, não estamos sós. 

Vamos falar dos girassóis! 

Na sequência, os educadores voltaram a se dividir em 

dois grupos, um de Língua Portuguesa e outro de 

Matemática, mas desta vez para realizar uma atividade 

diferente. Com a conclusão dos cadernos do terceiro 

bimestre – e com outro encontro previsto para a 

elaboração do material da quarta unidade – houve um 

fôlego para que os professores, coordenadores e 

gestores se debruçassem sobre a análise das 

aprendizagens esperadas para os estudantes do 1o ao 5o 

ano do Ensino Fundamental I.  

O mesmo trabalho foi realizado nas demais regionais de 

ensino de Salvador (Itapuã, Cabula, Subúrbio I, Cidade 

Baixa e Liberdade, Pirajá, Orla, São Caetano, Centro e 

Subúrbio II).  



  

  

A coordenadora da área de Matemática, Ivonildes Milan, 

lembrou que o documento precisa “conversar com os 

cadernos” e que “as sequências didáticas presentes no 

material conduzem às aprendizagens esperadas”.  

Os educadores avaliaram a objetividade, clareza e 

progressão das aprendizagens esperadas descritas no 

documento. A coordenadora pedagógica Vanise Freitas, 

da Escola Municipal 

Nossa Senhora Aparecida, em Valéria, analisou o quadro 

do 3o ano e gostou da forma como o material foi 

organizado. “Os marcos de aprendizagens presentes 

nos diários que a rede utiliza hoje são mais 

tradicionais, mais rebuscados. A descrição deste 

documento está mais simples e de acordo com a 

proposta do Nossa Rede. Parece que você está vendo o 

processo de aprendizagem acontecendo”.  

O professor Leonildo Caldas, da Escola Municipal Maria 

Rosa Freire, na Palestina, estava no mesmo grupo de 

Vanise e concordou com a coordenadora. “Na 

educação, nada se cria, tudo se transforma”.  

Para cada ano do Ensino Fundamental I, foram listadas 

entre 14 e 15 aprendizagens “macro”. Nos próximos 

encontros do Grupo de Trabalho Institucional (GTI) do 

Nossa Rede, cada um desses itens será detalhado.  

 

Seminário Regional inicia diálogo sobre 

marcos de História, Geografia e Ciências 

 

Ao chegar ao II Seminário Regional do projeto Nossa 

Rede, os educadores de Salvador foram recebidos com a 

letra de uma canção famosa na voz de Elis Regina. 

“Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós, 

história/Somos a semente, ato, mente e voz, magia”, 

dizem os versos da música Redescobrir, que ali 

simbolizavam o espírito do encontro e o momento 

histórico vivido pela rede municipal de ensino, centrado 

na troca de experiências e construção colaborativa.  

A música foi acompanhada por imagens dos estudantes 

utilizando os cadernos pedagógicos de Língua 

Portuguesa e Matemática do primeiro bimestre, 

elaborados pelos educadores. Foi para dividir como está 

sendo esse começo de caminhada no dia a dia da sala de 

aula que os gestores e professores de dez regionais da 

cidade se reuniram no seminário, duas delas por turno, 

entre os dias 2 e 4 de março de 2016.  

 

Além de compartilhar atividades exitosas, os professores 

também trouxeram suas angústias e tropeços. “Será que 

eu tô fazendo certo? Será que não tô perdendo 

tempo?”, indagou a professora do 1º ano Elaine Cristina, 

da Regional Itapuã, que apresentou o trabalho com a 

sequência didática de brincadeiras cantadas, referindo-

se à leitura coletiva e individual dos seus pequenos 

alunos. “Às vezes, queria logo ir dizendo B com A, BA, 

para vê-los aprendendo rápido… Mas hoje, 

participando dos encontros, conversando com os 

colegas e pesquisando, sei que essa não é a melhor 

maneira de desenvolver uma postura leitora”, contou.  

Outro professor, Márcio Batista, desta vez da regional de 

São Caetano, contou o sucesso que foi o Jogo dos Restos 

– sequência prevista para que os alunos do 4º ano 



  

  

aprendam divisão – na sua sala de aula. Mas não 

escondeu que no começo cometeu um erro. Pegou 

muitos feijões e pratos a mais, de modo que as partidas 

não terminavam nunca. “Então, esse é um conselho que 

eu dou a vocês: coloquem pouco feijão!”. O jogo serviu 

para que ele fizesse um diagnóstico do estágio em que 

cada aluno estava e para indicar lideranças entre os 

estudantes.  

Márcio também falou da felicidade em dar aulas com 

um material que ele ajudou a construir. “Confesso que 

minha primeira reação em algumas sequências 

didáticas foi pensar que meu aluno não iria conseguir 

acompanhar. A gente, às vezes, atribui ao aluno uma 

barreira que nem ele sabe que você deu a ele… Quando 

os alunos se sentem representados, quando veem a 

cultura deles ali nas páginas, o aprendizado acontece”.  

Já a professora Adilma Santos, também de Itapuã, 

mostrou uma atividade que desenvolveu com sua turma 

do 4º ano, inspirada pela sequência didática 

“Conhecendo os povos indígenas”. A partir da 

provocação do caderno de Língua Portuguesa, Adilma 

propôs a seus estudantes que pesquisassem os bairros 

de Salvador que têm nomes de origem indígena. 

Surgiram um monte deles: Itapuã, Pituaçu, Pernambués, 

Pituba, Itaigara… Ela também aproveitou a sequência 

para trabalhar a temática nas aulas de geografia.  

Os outros educadores que apresentaram trabalhos 

foram os professores Rubens Celestino (EM Batista 

Valéria) e Rosângela Cerqueira (EM São Francisco de 

Assis), da regional de Cajazeiras; a gestora Rilzete Lima e 

a coordenadora Jussara Santos (EM Adalgisa Souza 

Pinto), da regional da Cidade Baixa/Liberdade; as 

professoras Gleide Martins (EM Marcílio Dias) e Tamiles 

Gonzaga (EM Cid Passos), da regional do Subúrbio II; o 

professor Ednei Silva (EM Frei Leônidas), da regional 

Cabula; a professora Maria Oliveira (EM João Pedro dos 

Santos), da regional Centro; a professora Eudes Barros 

(EM Tenente Almir), da regional do Subúrbio I; a 

professora Célia(EM Santa Terezinha do Chame Chame) 

e o coordenador Clairton (EM José Calazans), ambos da 

regional Orla; e, por m, a coordenadora Aparecida Pirajá 

(EM São Marcos), da regional Pirajá.  

História, Geografia, Ciências  

A segunda etapa do seminário foi dedicada a iniciar o 

diálogo com a rede sobre as novas diretrizes curriculares 

de história, geografia e ciências, na perspectiva da 

interdisciplinaridade. Os atuais marcos de ensino destas 

disciplinas já estão sendo analisados há alguns meses 

por um grupo de especialistas, dentre eles o geógrafo e 

doutor em Educação Marcelo de Oliveira Faria e o 

biólogo e mestre em Ensino, Filosofia e História das 

Ciências Valter Forastieri, que estavam presentes ao 

encontro. Além deles, há outros quatro consultores: 

Heloisa Monteiro e Marli Sales (História), Edinaldo 

Neves (Ciências) e Marcelo Correia (Geografa).  

Marcelo Faria apresentou propostas para o ensino de 

história e geografia, mas antes disso, instigou os 

presentes para que pensassem no real papel da escola, 

que há muito deixou de ter o monopólio da informação. 

Reiterou que, mais do que nunca, a escola precisa 

formar cidadãos. Na prática, e não só no discurso. “Eu 

vou ensinar história para que o estudante possa 

estabelecer um diálogo entre o conhecimento histórico 

e sua identi cação no mundo, para que possa inventar o 

futuro. Esta inserção é que faz do indivíduo, cidadão, 

com direitos e deveres”.  

Ele sugeriu que o ensino fuja da historiografia a clássica, 

aquela na qual o aluno memoriza datas e personagens, e 

invista na promoção de diálogos entre diferentes 

realidades e épocas. “Ensinar sobre o período da 

escravidão, por exemplo, pode ser um ótimo momento 

para falar sobre o valor supremo da liberdade”.  

Em Geografia, Marcelo propôs que os educadores 

passassem a pensar numa “educação geográfica”, que 

“ensine o que o menino vai usar para ler e interpretar o 

mundo”, e detalhou as aprendizagens esperadas para os 

estudantes de cada ano do Ensino Fundamental I.  

Depois, foi a vez de Valter apresentar as concepções 

para a área de ciências da natureza. Ele ressaltou a 

importância da conquista da abstração pelos estudantes 

com o grande objetivo da primeira fase do Ensino 



  

  

Fundamental. “Nesta fase, mais do que um ou outro 

conceito, é preciso desenvolver a cultura de buscar 

explicações, o interesse pela pesquisa”. Valter também 

defendeu a inter-relação entre Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Natureza.  

 

Educadores analisam concepções de 

ensino e aprendizagem 

O oitavo encontro do Grupo de Trabalho Institucional 

(GTI) do Nossa Rede começou rememorando as 

experiências com os cadernos pedagógicos 

compartilhadas pelos educadores no II Seminário 

Regional de Educação, que aconteceu no comecinho de 

maio. Cybele Amado, presidente do Instituto Chapada 

de Educação e Pesquisa (ICEP), falou sobre a força dos 

profissionais de educação de Salvador e Elisabete 

Monteiro, coordenadora territorial do projeto, ressaltou 

que as apresentações foram uma verdadeira lição de 

autonomia, competência e responsabilidade.  

Débora Rana, que coordena a equipe de Língua 

Portuguesa dos cadernos pedagógicos, lamentou não ter 

estado presente ao Seminário, mas cou feliz com as 

histórias que ouviu.  

“Os cadernos têm uma outra lógica. O professor precisa 

estudar e se debruçar sobre as sequências. Tem que 

ser, de fato, um professor pesquisador. Ouvir essas 

experiências me faz ter a certeza de que estamos no 

caminho certo”.  

Durante o GTI, que aconteceu no dia 13 de maio de 

2016, os educadores da rede continuaram elaborando as 

diretrizes curriculares de ensino. Nesta etapa, 

analisaram os textos de apresentação dos cadernos 

pedagógicos para elencar os pontos que poderiam 

migrar para o documento das diretrizes. Eles também 

apontaram o que poderia ser acrescentado para melhor 

definir as visões da rede sobre os conceitos de aluno, 

professor, aprendizagem e objeto de ensino.  

Algumas concepções logo vieram à tona, como a que 

reconhece que o aluno é protagonista do processo de 

aprendizagem e que o ensino requer um professor 

problematizador.  

Márcia Lima, coordenadora pedagógica de 

acompanhamento da regional do Subúrbio I, sugeriu a 

inclusão de um tópico para falar sobre a importância da 

cultura escolar educativa. Ela defendeu que a escola 

precisa ser reconhecida como um espaço de 

aprendizagem e pertencimento, para além dos espaços 

lúdicos e de lazer e do caráter de assistência social. 

Já Olgalice de Jesus, coordenadora regional de 

Cajazeiras, salientou que o documento precisa demarcar 

a importância da garantia do tempo pedagógico. Ela 

contou que recentemente os educadores de Cajazeiras 

estavam discutindo como reporiam as atividades nos 

sábados, para compensar o período da greve docente. 

 “Eu disse para eles que a gente não estava devendo 

festa, nem atividade cultural. Nós estávamos devendo 

tempo pedagógico. É preciso que essa seja uma política 

da rede, e que esse tempo pedagógico seja garantido 

com qualidade”.  

Os grupos também discutiram aspectos como a 

mediação da aprendizagem – com o respeito ao ritmo 

de cada sujeito – e a necessidade de rever as práticas 

avaliativas. Uma das sugestões foi que fossem definidos 

pontos de chegada para cada ciclo.  



  

  

 

Doze escolas de Salvador serão 

acompanhadas pelo Nossa Rede 

Como os cadernos pedagógicos de Língua Portuguesa e 

Matemática estão ajudando os meninos e meninas de 

Salvador a aprimorar os seus conhecimentos? Para 

responder a esta pergunta, uma nova frente de trabalho 

foi criada no projeto Nossa Rede. A partir de julho, doze 

escolas da cidade serão acompanhadas diretamente por 

uma equipe formada por representantes da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED), Instituto Chapada de 

Educação e Pesquisa (ICEP) e pelas Gerências Regionais 

de Ensino (GREs).  

As escolas foram escolhidas a partir de critérios bem 

definidos – como a existência ou não de coordenadores 

pedagógicos, porte dos estabelecimentos e demandas 

relacionadas às aprendizagens dos educadores e alunos–

,  para dar conta da diversidade da rede.  

A ideia é fortalecer as orientações curriculares de Língua 

Portuguesa e Matemática trazidas pelos cadernos, além 

de fomentar a discussão de uma política permanente de 

acompanhamento na rede municipal de ensino.  

Como a proposta tem um caráter formativo, as escolas 

acompanhadas passam a ser chamadas de “Escolas 

Formadoras”. São elas: EM Sebastião Dias (Centro), EM 

Professor Antonio Pithon Pinto (Subúrbio I), EM 

Professora Alexandrina Santos Pita (Pirajá), EM Amai Pró 

(São Caetano), EM Nossa Senhora da Paz (Itapuã), EM 

Antonio Carlos Magalhães (Orla), EM Nossa Senhora de 

Fátima (Subúrbio II – Ilhas), EM Oito de Maio (Subúrbio 

II – Continente), EM Vila Vicentina (Liberdade), EM 

Hilberto Silva (Cidade Baixa), EM Professor Milton 

Santos (Cajazeiras) e a EM Risoleta Neves (Cabula).  

O acompanhamento será realizado nas turmas do 1º e 

2º anos por um período inicial de quatro meses, até 

outubro de 2016. Nesta primeira etapa, o foco 

prioritário do trabalho será refletir sobre as práticas de 

alfabetização da rede, já que os resultados trazidos 

pelos diagnósticos de leitura e escrita realizados no 

primeiro bimestre deste ano foram preocupantes. No 1º 

ano, mais de 80% dos estudantes estavam no nível pré-

alfabético. No 2º e 3º anos, mais de 50% dos alunos 

também não sabiam ler e escrever adequadamente.  

Elisabete Monteiro, coordenadora territorial do ICEP 

para Salvador, ressalta que os encontros não terão a 

finalidade de apontar erros, mas de “ampliar a 

discussão didática sobre alfabetização encarnada na 

sala de aula, com foco nas intervenções dos 

professores”.  

Seminário reúne práticas exitosas da rede 

de Salvador 

Lilia precisava apontar num texto a palavra “luminosa”, 

mas 

teimava em indicar o nome “brilhante”. A professora 

Eliana César, do 2º ano da Escola Municipal Senador 

Antonio Carlos Magalhães, na Orla, perguntou então 

com que letra as duas palavras começavam. “Com L, 



  

  

pró”, a menina respondeu. “Aqui ó, se você tirar essa 

bolinha [do b], é igual”. Crianças são assim mesmo, 

desafiadoras. Para fazer com que Lilia avançasse, Eliana 

partiu então para uma outra intervenção. Pediu que ela 

dissesse com que letra “luminosa” terminava. O “a” final 

era bem diferente do “e” de “brilhante”. Assim, a aluna 

conseguiu apontar para a palavra correta.  

Intervenções didáticas como essa zeram com que a 

turma da professora Eliana tivesse um avanço robusto. 

No começo do ano, só três dos seus 19 alunos eram 

alfabéticos. Hoje, a situação se inverteu. Apenas três 

estudantes da turma ainda não conseguiram alcançar a 

hipótese alfabética de escrita. 

Eliana compartilhou essa experiência durante o terceiro 

Seminário Regional do projeto Nossa Rede, que 

aconteceu durante os dias 26, 27 e 28 de setembro 

reunindo, a cada turno, educadores de duas regionais de 

ensino de Salvador. O tema do encontro foi “O currículo 

Nossa Rede em sala de aula: reflexões sobre a prática”.  

O trabalho feito em sala de aula por Eliana foi 

acompanhado de perto pela equipe da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) e do Instituto Chapada 

de Educação e Pesquisa (ICEP) por meio da ação Escolas 

Formadoras, que acontece em 12 escolas da cidade. O 

objetivo é fortalecer as orientações curriculares de 

Língua Portuguesa e Matemática trazidas pelos cadernos 

do Nossa Rede. No começo, Eliana confessa que ficou 

desconfiada, achando que seria “ fiscalizada”, mas hoje 

se alegra pela oportunidade de refletir sobre sua prática 

a partir do apoio dado por toda a equipe e pelo avanço 

da turma.  

“Vi o tamanho do aprendizado possível, vi uma forma 

construtiva de aprendizagem. Hoje, me sinto muito 

mais segura, mais consciente. Sei que o planejamento 

precisa ser o nosso norte”.  

Outros dez educadores de Salvador apresentaram 

durante o seminário relatos qualificados do trabalho 

realizado a partir dos cadernos do Nossa Rede, que 

foram construídos coletivamente entre os meses de 

agosto de 2015 e junho de 2016. A professora Elienai 

Brito, da Escola Municipal Nossa Senhora da Paz, 

historiou o desempenho da sua turma desde o início do 

ano e mostrou como os alunos estão agora. “Minhas 

intervenções não eram com o objetivo de que as 

crianças escrevessem corretamente de imediato. 

Tinham o objetivo de ajudá-las a confirmar e 

confrontar suas hipóteses de escrita e, com isso, elas 

avançaram”.  

Já a professora Viviane Cavalcante, ao lado da 

coordenadora pedagógica Adriana Souza e da gestora 

Luciene Guimarães, da Escola Municipal Risoleta Neves, 

zeram uma apresentação com o tema: “Aprender em 

parceria: Intervenções em Pauta”, que mostrou um 

verdadeiro trabalho em equipe e provocou o silêncio 

atento do público.  

Os últimos depoimentos do seminário vieram das 

professoras Liana de Melo Oliveira, da Escola Municipal 

Criança Feliz, e Andrea Vieira da Conceição, da Escola 

Municipal Desportiva Santa Rita. Elas emocionaram a 

plateia com o relato de como “mergulharam” seus 

alunos em práticas sociais de leitura e escrita, trazendo a 

literatura para dentro da sala de aula. 

 

Projeto Escolas Formadoras estimula novas 

práticas entre educadores 

No começo, parecia uma invasão. Iam chegar em sua 

sala de aula para ver o que ela estava fazendo? A 

professora Viviane Cavalcante ficou com receio. Foi 

convencida pelo argumento de que seus alunos do 2o 

ano da Escola Municipal Risoleta Neves, em 

Saramandaia, iriam aprender mais. Quatro meses 



  

  

depois, está feliz de ter aceito o convite. “De verdade, 

hoje me sinto premiada”. 

Além da EM Risoleta Neves, integram o projeto a EM 

Sebastião Dias (Centro), EM Professor Antonio Pithon 

Pinto (Subúrbio I), EM Professora Alexandrina Santos 

Pita (Pirajá), EM Amai Pró (São Caetano), EM Nossa 

Senhora da Paz (Itapuã), EM Antonio Carlos Magalhães 

(Orla), EM Nossa Senhora de Fátima (Subúrbio II – Ilhas), 

EM Oito de Maio (Subúrbio II – Continente), EM Vila 

Vicentina (Liberdade), EM Hilberto Silva (Cidade Baixa) e 

a EM Professor Milton Santos (Cajazeiras).  

O trabalho de acompanhamento começou em junho 

deste ano, quando ocorreu uma mobilização junto às 

unidades de ensino escolhidas, para que as professoras 

e coordenadoras pedagógicas conhecessem 

previamente todas as diretrizes do projeto. Os 

encontros diretos começaram no mês seguinte, em 

julho, e aconteceram uma vez por mês, totalizando 

quatro acompanhamentos em cada escola.  

“Despertar profissional”  

Na turma do 1o ano da EM Professora Alexandrina 

Santos Pita, em Pirajá, tinha um aluno que “dava muito 

trabalho”, nas palavras da professora Alexsandra Viana. 

Durante as aulas, ele gostava mais de brincar e bagunçar 

do que de estudar. Ela confessa que sempre pensava em 

propor outras atividades para ele, mas acabava 

deixando para depois. Um depois que demorava muito 

para chegar.  

 

Com o projeto das Escolas Formadoras, Alexsandra viu 

que não precisaria fazer atividades específicas para o 

menino, mas mudar a forma como interviria para a sua 

aprendizagem. Para isso, viu que precisava planejar 

melhor as aulas, levando em conta os níveis de 

aprendizagem de cada aluno e prevendo intervenções 

mais direcionadas. “Ele teve um salto qualitativo muito 

grande. Me surpreendi. Foi espetacular! A gente às 

vezes comete o erro de não acreditar no aluno, de 

pensar: ‘ah, no próximo ano ele aprende’… Mas não 

pode ser assim. Até o comportamento dele na sala 

mudou. Toda a turma evoluiu muito”.  

Ela mesma cresceu com o trabalho. Quando ouviu falar 

da ideia pela primeira vez, Alexsandra conta que não 

gostou da proposta, ficou com o “pé atrás”, mas agora 

deseja que o trabalho se estenda para outras escolas. 

“Mudei muita coisa na minha prática de alfabetização, 

estou planejando melhor as aulas. Nós precisamos sair 

do pilar do julgar para o do fazer. E é muito importante 

ter alguém que oriente essa mudança”.  

Edileide Araújo, coordenadora pedagógica da GRE de 

Pirajá, acompanhou o trabalho na EM Professora 

Alexandrina e conta que sentiu ali a “vibração do 

aprender”. “Foi um processo de descoberta para todo 

mundo”. O que mais marcou Edilelide foi a mudança real 

que viu na sala de aula. “Caiu por terra aquela história 

de que a criança não aprende porque a família não 

incentiva, ou porque o menino tem problema cognitivo. 

A gente viu que aprende, sim! A questão é descobrir 

como aprende. Nesse sentido, foi um despertar pro 

ssional”.  

Nas Atividades Complementares (ACs) de que participa, 

Edileide já mudou a postura com os coordenadores 

pedagógicos das escolas. Agora, quando senta com eles, 

reflete sobre o diagnóstico dos alunos, propõe um 

planejamento por níveis de conhecimento e 

intervenções direcionadas, para que todos avancem. 

“Com certeza, é mais trabalhoso para todo mundo, mas 

não é assim nenhum bicho de sete cabeças. É um 

processo lento, mas que dá resultados. É uma 

experiência que contagia”. 



  

  

 

 A escola de Viviane foi uma das doze escolhidas em 

Salvador para participar do projeto Escolas Formadoras. 

Durante quatro meses, uma equipe formada por 

representantes da Secretaria Municipal de Educação 

(SMED), Instituto Chapada de Educação e Pesquisa 

(ICEP) e pelas Gerências Regionais de Ensino (GREs) 

acompanhou diretamente turmas do 1o e 2o ano, além 

de duas classes do 3o ano, para investigar as práticas dos 

educadores e aprofundar os estudos sobre a concepção 

de alfabetização discutida pelo projeto Nossa Rede.  

Viviane conta como tudo funcionou na prática. Primeiro, 

ela precisava enviar com antecedência o planejamento 

detalhado de uma aula baseada numa das sequências do 

caderno de Língua Portuguesa do Nossa Rede. As 

educadoras à frente do projeto davam sugestões de 

melhorias e no dia combinado, acompanhavam o 

trabalho realizado em sala de aula.  

“No primeiro dia foi esquisito, porque a sala ficou cheia 

de pessoas estranhas. Mas todas foram muito 

atenciosas, me deixaram muito à vontade, e houve 

também o momento de preparar os meninos para 

aquela novidade. Vi que era um trabalho de parceria”.  

Depois, a professora recebia as observações do grupo. 

Elas indicaram que seu planejamento era muito bom, 

mas que Viviane precisava investir mais nas 

intervenções diretas com cada aluno, para fazer com 

que avançassem. “Foram pontuando que com os pré-

silábicos, por exemplo, eu poderia utilizar o apoio de um 

banco de palavras, para que fizessem associações. São 

práticas simples, mas que promoveram um crescimento 

meu e também da turma. Elas me deram a sagacidade 

de perceber as oportunidades em sala de aula para fazer 

essa diferença. É algo mágico”.  

A mágica a que Viviane se refere também se 

transformou em números. No começo do ano, só 5 dos 

seus 25 alunos eram alfabéticos. No terceiro bimestre, 

11 deles já tinham alcançado a hipótese alfabética de 

escrita. A professora apresentou esses resultados 

durante o III Seminário Regional de Educação e também 

durante o Grupo de Trabalho que reuniu educadores do 

Cabula, sua regional de ensino.  

O objetivo é este mesmo, que o acompanhamento 

desenvolvido nestas escolas seja espraiado para as 

outras unidades de ensino da rede – não à toda, o 

projeto leva o nome de Escolas Formadoras.   Para 

auxiliar neste processo, alguma das aulas observadas 

foram filmadas. Os materiais de formação são 

complementados por registros das professoras e 

comentários reflexivos das coordenadoras.  

 

Avanços na rede 

 

Os frutos do Projeto "Escola Formadoras" já tem dados 

muitos resultados positivos. Elisabete Monteiro, 

coordenadora territorial do ICEP para Salvador, também 

ficou feliz com os resultados alcançados pelo projeto.  

“Houve mudanças não só na rotina das professoras, 

mas também na própria concepção de ensino. 

Percebemos também uma maior articulação dos 

coordenadores pedagógicos e o fortalecimento do 

acompanhamento direto realizado pela equipe da GRE 

nas demais escolas da rede”.  

Prova disso é que Saionara Freire, coordenadora 

pedagógica da GRE da Orla, conta que há a intenção de 

ampliar a prática para outras escolas. “Esse projeto 



  

  

mostrou de forma clara que tem coisas que você só 

percebe quando está na sala de aula. Então, além das 

formações, esse olhar atento da equipe pedagógica é 

muito importante. Todos precisam andar juntos, para 

que os conhecimentos sejam fortalecidos”.  

A coordenadora pedagógica Ionara Novaes, que integra 

a equipe técnica da SMED, também acompanhou 

encantada o projeto das Escolas Formadoras. “É muito 

emocionante ver o quanto os estudantes evoluíram 

nesse espaço relativamente curto de tempo. Você 

percebe realmente que é possível. Estamos todos de 

parabéns”.  

As aulas filmadas pelo projeto também estão sendo 

utilizadas para tematizar os encontros de formação da 

equipe técnica da rede, dos quais Ionara participa. 

 “Esse momento de reflexão sobre a prática é muito 

importante, amplia nossas concepções de alfabetização 

e promove o crescimento profissional.”  

Para ela, um dos maiores ganhos deste processo é a 

aproximação entre os coordenadores pedagógicos e os 

professores.  

“Há cada vez mais o entendimento de que o 

coordenador pedagógico não é um fiscal, mas um 

parceiro. Isso é lindo de se ver. Todos trabalhando 

juntos para o principal foco, que é a aprendizagem dos 

estudantes. Tudo está retornando para a escola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasce mais um sonho... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto Nossa Rede é uma alternativa curricular 

inovadora. Os cadernos de Língua Portuguesa 

proporcionam aos alunos reflexões, inferências 

pessoais e fortalecem a identidade das crianças, 

pois retratam a nossa raça e, ao mesmo tempo, 

todos os povos e raças. Enfim, contempla a 

diversidade!”  

Lenice Corrêa da Anunciação, coordenadora 

pedagógica, EM Barão do Rio Branco, GRE 

Liberdade  

 

E ainda completa: “O projeto pedagógico Nossa Rede 

possibilitou a nós, profissionais da área de educação da 

Rede Municipal de Ensino de Salvador, vivenciar um 

trabalho de construção coletiva. Os educandos foram 

convidados a participar de uma pedagogia do pensar, da 

autonomia e do aprender a aprender, e foram seduzidos 

por ela. Vivenciamos, educadores e alunos, uma 

experiência de comunidade de aprendizagem. Estamos 

aprendendo juntos!” 

 

 

 

 



  

  

Lançamento do Referencial Curricular 

Municipal – Anos Iniciais 

O ICEP participa na manhã desta terça-feira, 27/03, do 

Seminário Municipal de Educação de Salvador. Com o 

tema "O Currículo nossa Rede e a BNCC: reflexões e 

convergências", o seminário vai contar com palestra do 

especialista Ricardo Falzetta e uma fala compartilhada 

entre a Diretora Pedagógica do município de Salvador, 

Joelice Braga, e a Diretora Presidente  do Instituto, 

Cybele Amado, sobre "O processo de elaboração do 

Referencial Curricular dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental". 

 

 

 

O que nos move? 

Os tempos do agora ainda convocam a força partilhada 

do verbo esperançar freiriano. Somos o que nos 

constitui, o que imaginamos ser e o que ainda não 

sabemos. Nesses tempos do agora, o convite continua 

sendo para a colaboração nos esforços continuados de 

encontros com um território que construa sentidos, 

afirmações, novos caminhos e possibilidades. Desse 

movimento crescente chamamos a nós mesmos, 

reconhecemos nossos percursos e dizemos sim para 

oportunidades de aprendizado contínuo. O que nos 

move? A força singular e infinita de seguir reconhecendo 

saberes, construindo fazeres e compreendendo, como 

direito, a formação continuada, a ampliação e a 

ressignificação de conhecimentos e o protagonismo dos 

sujeitos que fazem as histórias, memórias e mudanças. 

Com textos que continuarão a ser tecidos com palavras 

e na trama dos documentos e com os caminhos abertos 

e trilhados pelos educadores de Salvador. Deixamos a 

carta-currículo vivo e aberto, para seguirmos refletindo 

e afirmando que é possível – em uma sala de aula, em 

uma escola, em uma cidade e em um território – que 

educadores, comunidade e gestores transformem para 

sempre a realidade educacional. Somos movidos pelo 

desejo de que todos os educadores e estudantes deste 

país tenham o direito ao conhecimento e aos espaços de 

aprendizagem e a seguir tecendo os fios da própria 

história.  

Planejando novas ações... 
 

 
 

“Tenho fome de ver os nossos meninos aprendendo a 

ler e a escrever no 1o ano. Vamos realizar esse sonho 

que eu acalento há 28 anos, desde que entrei nesta 

rede. Sei que existem variáveis externas, mas elas não 

são maiores do que o trabalho que somos capazes de 

fazer. O uso dos cadernos fortalece esse processo. A 

gente precisa pegar isso nas mãos.” 

 Jô Bahia, coordenadora pedagógica, GRE Liberdade-

Cidade Baixa  

“Toda construção colaborativa é democrática, 

oportuniza a fala e a escrita dos sujeitos envolvidos no 

processo e que estão em sala de aula, fortalecendo 

assim a prática educativa, despertando o sentimento 

de pertencimento e criação do documento de 

propostas.” 



  

  

Quênia Borges Rebouças dos Santos, professora da Escola 

Municipal Professora Olga Mettig  

Novos GTs, novas produções 

 

 

Essa construção colaborativa se constitui 

indubitavelmente na quebra de paradigma. Isso 

implica dizer que os docentes dos anos finais 

estão engajados e não mais isolados no seu fazer, 

o que fortalece, qualifica e valoriza a sua área de 

atuação.” 

Ailda Ayrosa, Coordenadora Pedagógica, GRE São 

Caetano  

A escuta sensível e o diálogo estabelecido na 

realização e elaboração das diretrizes/orientações 

curriculares são de extrema importância para nós, 

professores, nos ‘sentirmos’ autores e 

protagonistas desse processo que apresenta 

desdobramentos na aplicabilidade do currículo em 

nossa prática educativa” 

 João Marciano de Sousa Neto, professor de 

História e Cultura Baiana, Escola Municipal Barbosa 

Romeo 

 
 

“A construção colaborativa requer a diversificação  

do tempo, dos lugares, das formas e dos meios de 

participação a m de garantir de forma mais ampla 

a qualificação possível, as contribuições da 

sociedade e dos profissionais envolvidos com o 

processo educativo.”  

Ricardo Henrique M. Borges, professor de 

Geografia, Escola Municipal 2 de julho ― ADRIANA 

ARAUJO 

Lançamento Cadernos Pedagógicos 

Ciências Humanas e da Natureza 
 

 

Produção para completar a coleção! 
Cadernos Interdisciplinares o diálogo pelo 

conhecimento. 

 

 

https://padlet.com/ayluy71
https://padlet.com/ayluy71


  

  

 Lançamento Cadernos Pedagógicos e 

Referenciais Curriculares - Anos Finais 

 

Novos Cadernos... Agora para os anos 

finais 

 

É um exercício para o aluno, mas também para o 

professor, porque obriga todo mundo a pensar em 

novos caminhos. O trabalho deixa de ser 

mecânico. Os meninos e os professores querem 

respostas e os cadernos buscam a reflexão. É uma 

mudança de concepção.”  

Sandra da Silva Pereira, professora, EM São 

Domingos Sávio, GRE Orla  

 

 

 

Lançamento Cadernos Pedagógicos e 

Referenciais Curriculares - Anos Finais 

 

“Pensar colaborativamente o Referencial Curricular é 

pensar em mim, enquanto profissional, e pensar no 

outro, naquele que dá sentido ao meu trabalho e que 

dará novos sentidos à própria vida. É preciso, assim, 

compreendermos que refletir o contexto em que o 

aprendizado acontece é fundamental para um melhor 

progresso educacional e pessoal.”  

Márcio Oliveira Rabelo, professor de Língua Portuguesa, 

Escola Municipal Prof. Claudio Veiga  

Qual o tamanho dos nossos sonhos? 

 O Referencial Curricular dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental inicia com a participação ativa dos 

estudantes das escolas municipais de Salvador. A beleza 

de compor as narrativas dos textos deste referencial é 

acompanhada pela tessitura de professores, 

coordenadores pedagógicos, diretores escolares e 

estudantes. Nesta etapa do Ensino Fundamental, os 

desafios são ainda maiores para conquistarmos a tão 

sonhada educação de qualidade nas redes públicas de 



  

  

nosso país. Destaquei aqui a voz de um estudante do 9º 

ano da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, que 

ressoa em várias vozes dos nossos estudantes.  

“A grande maioria larga os estudos e perde a base de 

tudo. Eu quero uma escola que me ajude, em que eu 

encontre caminhos para a vida e não para a morte.”  

O que sonhamos junto com os estudantes e educadores 

é mantermos nossas mãos unidas para contribuirmos 

com o tamanho dos sonhos de nossas crianças e jovens. 

Parabéns aos educadores e estudantes que aceitaram o 

desafio de continuarmos a escrever histórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pandemia chegou e mesmo assim 

continuamos o nosso árduo e envolvente 

trabalho... 

 

Mesmo com o distanciamento social seguimos fazendo 

as formações dos educadores da rede. Nesta etapa, o 

projeto contemplou as formações da Equipe Técnica, 

dos Coordenadores Pedagógicos dos Anos Iniciais, das 

Duplas Gestoras dos Anos Finais e dos Professores dos 

Anos Finais. O objetivo e o foco central foi a 

consolidação da Política do Programa Nossa Rede.   

Os conteúdos que se zeram presentes nos espaços 

formativos foram: Premissas e princípios fundantes na 

concepção do programa; a organização dos conteúdos 

de trabalho a partir de uma visão globalizadora; a 

formação leitora para garantir os propósitos leitores 

presentes em todos os materiais, as QSVs, A 

inter/trans/multidisciplinaridade e os princípios da 

Educação on-line. 

 

 

Os encontros foram validados pelos educadores da rede, 

aqui representado através de mensagens retiradas do 

chat: 

01:39:34 Lucyene Lima: Com certeza. Sou de 

Matemática, não pude participar ontem da Formação 

em minha área e hoje estou sendo presenteada com a 

formação de vocês. Utilizo sim a literatura, as artes 

cênicas com os meus alunos, é simplesmente mágico.  

 

02:02:16 Alecsandra Ribeiro Paz: Acredito que o 

processo de ensino aprendizagem cada vez mais 

requer dos professores no âmbito escolar 



  

  

aprofundar as relações de trocas inter e trans 

disciplinares para aplicar uma prática que envolva 

todos os atores, com suas questões socialmente 

vivas e juntos construam seus conhecimentos que 

por sua vez tenham significado para esse aluno e 

para todos que fazem parte desse lugar de 

vivência. Tem que fazer sentido!!  

Ciclos de debate on-line 

 

Essa foi mais uma iniciativa, em cinco lives foram 

abordados os desafios dos profissionais e redes de 

educação no momento atual e destacam conteúdos 

prioritários a serem discutidos neste contexto.  

A série de vídeos Soteropoleitura em Rede, com sete episódios, tem como principal objetivo colaborar com os 

educadores no planejamento de situações didáticas que estimulem a reflexão sobre as práticas de leitura com 

os estudantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Nossa Rede 
 

 

 


