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“Com a concepção e o nascimento, os pais não deram somente a vida a seus filhos, 
eles, ao mesmo tempo, introduziram-nos em um mundo. Educando-os, eles assumem a 
responsabilidade da vida e do desenvolvimento da criança, mas também a da continuidade 
do mundo.” 
Hannah Arendt
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1
A EDEM, primeiramente denominada Escola Dinâmica 
do Ensino Moderno, foi idealizada e registrada em 1969 
e iniciou seu primeiro ano letivo em 1970. Começando 
suas atividades com turmas de Educação Infantil (com 
crianças de 2 anos de idade), prosseguiu com classes de 
Fundamental I e formou sua primeira 8ª série em 1979.

Concebida por um grupo de estudantes de psicologia, 
sendo que duas sócias-fundadoras já atuavam como 
professoras primárias da rede pública, a EDEM teve 
na sua origem o interesse pelas teorias psicológicas 
do desenvolvimento afetivo e cognitivo. As teorias da 
motivação, a liberdade de escolha de cada aprendiz, as 
relações interpessoais professor/aluno e  aluno/aluno, 
eram marcas desses tempos iniciais da escola, como, 
aliás eram marcas do pensamento pedagógico da época.

É preciso lembrar o contexto do ano de 1969 no Brasil, 
ano de nascimento da EDEM, para entender como se 
desenvolveu sua história. O país vivia o AI-5, a tortura e a 
censura. O clima geral era de tensão e medo, não havia 
debate político, nem discussão pública de questões 
sociais. Mas foi também um tempo de contestação 
e resistência. Criar uma escola, naquele momento, 
significava resistir e apostar no futuro.

A EDEM tinha como objetivo inicial ser um espaço de 
liberdade, participação, confiança nas possibilidades do 
homem. Através do exercício constante de escolhas e do 
enfrentamento de conflitos, a escola buscava formar as 
bases de uma nova consciência.

Durante a década de 1980, a EDEM se consolidou como 
escola de 1º grau. Nesse período, duas grandes questões 
marcaram suas preocupações e atuações. A primeira foi a 
aprendizagem. Como se aprende e como se ensina? Esta 
indagação ensejou a busca de embasamento teórico, 
de métodos e técnicas e de confronto avaliativo dos 
resultados. É no enquadre desta pergunta que a escola 
tem procurado, desde então, com estudo e reflexão sobre 
sua prática, contribuir de alguma forma para o avanço da 
teoria educacional. A outra questão, que sempre existiu 
de forma latente e tornou-se explícita em meados da 
década de 1980, é a da função social da escola. A partir 
dos anos 1980, fica clara a imensa tarefa que a educação 
formal deve exercer na proposição e discussão de metas 
e valores sociais e na construção da cidadania.

A cidadania não se constrói no discurso. Para favorecê-la, 
é necessário revitalizar e institucionalizar os mecanismos 
de participação e de múltiplas influências que 
caracterizam o espaço democrático. Com base nisso, 
assumiu-se na EDEM o compromisso de demonstrar na 
prática o poder de cada indivíduo na transformação e na 
melhoria do bem-estar coletivo, propiciando a atuação 
política do aluno dentro da escola.

Em 1990, foi criado o Ensino Médio da EDEM. Dez anos 
depois da formatura da primeira turma de 8a série, 
estavam estabelecidas as condições de amadurecimento, 
preparo teórico e constituição de equipes, indispensáveis 
para essa nova realização.

A abertura do Ensino Médio se formulou como um novo 
desafio: entregar à sociedade jovens quase adultos, 
curiosos, ousados, criativos, motivados e disciplinados 
intelectualmente, capazes de realizar escolhas 
profissionais, atuar socialmente, conquistar o sucesso 
no caminho que escolheram e se manterem plenos de 
esperança e entusiasmo em um futuro melhor para a 
humanidade.

História
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Os anos 1990 foram importantes para o fortalecimento 
institucional da EDEM e também para o aprofundamento 
teórico dos princípios que fundamentam seu 
projeto pedagógico. No início dessa década, a EDEM 
desencadeou um amplo processo de reformulação 
curricular, mobilizando toda sua equipe em torno da 
definição dos procedimentos, atitudes e conceitos a 
serem desenvolvidos em cada área do conhecimento 
durante cada etapa escolar. Foi um momento de muito 
estudo, interação constante entre os profissionais e 
debate intenso entre as equipes dos diversos segmentos. 
Esse processo resultou na primeira versão oficial do 
projeto pedagógico e do currículo da escola.

No ano de 2003, a EDEM abriu sua terceira unidade, 
especialmente dedicada à Educação Infantil e ao 
atendimento de alunos de 1 a 10 anos em Horário 
Extensivo. Com esse projeto, a escola buscou atender 
à demanda das famílias por uma educação em tempo  
integral dentro do espaço escolar.  

Em 2009, ao completar 40 anos de existência, a EDEM 
passou a funcionar em sede única, apropriada para 
acolher todos os alunos, da EI ao EM.  

Hoje, após quase 50 anos de trajetória, a EDEM reafirma 
seu compromisso com uma educação compreensiva 
e de formação integral, permanecendo firme no seu 
propósito inicial de ser uma escola onde a aprendizagem 
realmente faça sentido para todos.
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De acordo com os pressupostos partilhados pela EDEM, 
educar é transmitir um saber socialmente acumulado 
a uma nova geração, de modo a propiciar que seus 
membros possam crescer, desenvolver-se e cuidar bem 
de si e do mundo.

Mas qual o objetivo da educação que a EDEM oferece?
Que tipo de homem e que sociedade a escola deseja 
ajudar a construir?

Na base de cada projeto educacional existe uma 
escolha: uma seleção de valores essenciais, de posturas 
filosófico-ideológicas. A própria eleição de uma teoria de 
ensino-aprendizagem e a seleção de conteúdos de cada 
disciplina já são consequentes de uma  escolha anterior 
de concepção do homem, de suas relações e de nossas 
crenças e desejos para o futuro da humanidade. Todo ato 
pedagógico já tem em si um conteúdo valorativo. 

O trabalho realizado pela EDEM tem como referência 
a teoria construtivista da aprendizagem. Entre os 
diversos aspectos didáticos que derivaram dessa 
ampla concepção, destacam-se como relevantes para 
a prática da escola: a interação do sujeito com o seu 
meio; a interação do sujeito com outros sujeitos; a 
expressão de hipóteses pelo aluno como guia para a 
intervenção do professor; a especificidade do processo 
de desenvolvimento de cada sujeito; a problematização 
de situações, o desafio, a resolução de problemas; o 
conhecimento significativo, com função social e cultural; 
o jogo, o lúdico; a interdisciplinaridade; a autonomia 
subjetiva; o vínculo com o coletivo. 

Quais os valores, crenças e desejos que presidem o 
projeto educacional da EDEM? 
Quais as intenções educativas da escola?

A EDEM pretende contribuir para formar sujeitos:

• que tenham adquirido conhecimentos científicos, 
culturais e tecnológicos e desenvolvido habilidades 
cognitivas que os tornem aptos a continuar a aprender 
e atuar como cidadãos ativos e produtivos na sociedade;
• que, frente à quantidade e diversidade de informações 
veiculadas pelas mídias, sejam capazes de contextualizá-
las e selecionar as que são relevantes para encaminhar os 
problemas que se apresentam;
• receptivos a mudanças e a novos conhecimentos, 
podendo exercer permanentemente sua capacidade 
crítica e investigativa e manter sempre viva a curiosidade, 
o prazer de conhecer;
• comprometidos com o seu tempo, a justiça e o bem-
estar social, sendo capazes de interagir de forma solidária 
e responsável nos espaços sociais em que convivem e 
atuam;
• que tenham consciência de sua identidade nacional, 
bem como um sentimento de pertinência à humanidade, 
a partir tanto do conhecimento da formação cultural 
brasileira e universal, como do respeito à diversidade 
cultural;
• que possuam uma visão global da questão ambiental, 
reconhecendo o sentido histórico da ciência e da 
tecnologia e percebendo seu papel na vida humana em 
diferentes épocas, bem como a capacidade humana de 
transformar o meio e se responsabilizar pelos seus atos;
• capazes de perceber seu corpo como um sistema 
integrado que necessita ser preservado através de 
decisões responsáveis que o mantenham saudável;
• responsáveis por suas escolhas, capazes de expressar 
seus desejos e de considerar a realidade na construção 
de seu projeto de vida;
• que mantenham relações interpessoais calcadas 
no respeito mútuo, na aceitação das diferenças e na 
cooperação;
• que, ao longo de sua vida, busquem, descubram e 
expressem o prazer, a paixão, o humor e a beleza.

Intenções educativas
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As Intenções Educativas sintetizam e norteiam a ação 
educativa da EDEM em seu âmbito geral e diverso. 
Revelam uma ideologia e uma prática, ao caracterizar 
o perfil do adulto a ser formado e suas relações com o 
mundo. Porém, se pensarmos que esta formação está 
prevista ao longo de 17 anos, da Educação Infantil ao final 
do Ensino Médio, fica clara a necessidade de concretizá-
las em objetivos parciais a serem alcançados em períodos 
menores de tempo: os ciclos da escolaridade. 

Os ciclos são períodos de 2 ou 3 anos, definidos a partir da 
observação das etapas do desenvolvimento socioafetivo 
e cognitivo.

A organização da escolaridade em ciclos apresenta 
alguns importantes aspectos, que merecem aqui ser 
considerados:

• concretiza a ideia de aprendizagem como um processo 
dinâmico e flexível que não se encerra ou se limita aos 
períodos de duração de cada série ou ano letivo;

• permite o estabelecimento de metas mais adequadas 
a cada faixa etária, indicando as competências a serem 
construídas em cada etapa;

• amplia as possibilidades de avaliação e intervenção 
pedagógicas, adequando-as aos ritmos individuais de 
aprendizagem.

A seguir, apresentamos os objetivos gerais de cada ciclo, 
com a indicação das séries correspondentes:

Objetivos Gerais dos Ciclos
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Propiciar ao aluno:

• construir sua identidade a partir da percepção 
da pertinência ao grupo escolar e suas vivências 
compartilhadas;
• familiarizar-se e conviver com os profissionais, a rotina e 
as regras simples de organização dos espaços da escola;
• utilizar os diversos recursos pessoais de que dispõe para 
satisfazer suas necessidades essenciais e para expressar 
seus desejos, sentimentos e desagrados, buscando uma 
autonomia progressiva;
• construir sua imagem corporal, ampliando as relações 
tempo/ritmo/espaço através de vivências sensório-
corporais;
• perceber e expressar as diferentes emoções e reações 
resultantes das relações experimentadas no grupo;
• ampliar e intensificar seus contatos afetivos, de modo a 
conquistar o prazer do companheirismo;
• demonstrar cuidado com a preservação do meio 
ambiente, através de ações cotidianas no espaço escolar;

• expressar-se através das múltiplas linguagens – musical, 
corporal, plástica, escrita e oral – interagindo de forma 
significativa com o meio a sua volta; representando, 
recriando e ressignificando o mundo, com base em suas 
formulações, hipóteses e pensamentos;
• interessar-se pela leitura de livros literários e outros 
textos presentes no contexto diário;
• buscar conhecimentos específicos referentes aos 
conteúdos dos projetos estudados em diversas fontes 
de informação;
• brincar, vivenciando e experimentando sentimentos e 
papéis sociais no “faz-de-conta”;
• demonstrar atitudes de cooperação e solidariedade nas 
vivências compartilhadas;
• estabelecer relações com algumas noções matemáticas 
presentes no cotidiano como: contagem, semelhanças e 
diferenças, relações espaciais;
• vivenciar festividades e eventos que conduzam à 
construção de noções de espaço, tempo, grupo e cultura.

1º ciclo da Educação Infantil - Grupos 1, 2, 3
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Propiciar ao aluno:

• construir sua identidade a partir da percepção 
da pertinência ao grupo escolar e suas vivências 
compartilhadas;
•  familiarizar-se e conviver com os profissionais, a rotina e 
as regras simples de organização dos espaços da escola;
• construir sua imagem corporal, ampliando as relações 
tempo/ritmo/espaço através de vivências sensório-
corporais;
• conquistar cada vez mais autonomia nos hábitos de 
vida diária e na sua capacidade de exploração do espaço 
escolar; 
• perceber e expressar as diferentes emoções e reações 
resultantes das relações experimentadas no grupo;
• compreender e expressar-se verbalmente, de modo 
a manter diálogos compreensíveis no grupo para 
comunicar seus desejos, sentimentos e experiências;
• mostrar-se sensível a valores estéticos, exprimindo suas 
preferências, inclusive em suas produções;
• construir as primeiras hipóteses da escrita utilizando-se 
dos estímulos oferecidos e relacionando-os ao contexto;
• participar e envolver-se em jogos e brincadeiras 
que estimulem o desenvolvimento das atitudes de 
cooperação;
• demonstrar atitudes de cooperação e solidariedade nas 
vivências compartilhadas;

• ampliar e intensificar seus contatos afetivos, de modo a 
conquistar o prazer do companheirismo;
• mostrar-se sensível e observar diferentes espécies 
da fauna, da flora e do mundo físico ao seu redor, para 
que possam desenvolver habilidades de questionar, 
investigar e concluir;
• demonstrar cuidado com a preservação do meio 
ambiente, através de ações cotidianas no espaço escolar;
• perceber a importância do não-desperdício, da 
reutilização, da transformação e reciclagem como formas 
de contribuição com o meio ambiente;
• compreender e operar, através de jogos e situações do 
cotidiano, conteúdos matemáticos;
• expressar-se através das múltiplas linguagens – musical, 
corporal, plástica, escrita e oral – interagindo de forma 
significativa com o meio a sua volta; representando, 
recriando e ressignificando o mundo, com base em suas 
formulações, hipóteses e pensamentos;
• interessar-se pela leitura de livros literários e outros 
textos presentes no contexto diário;
• buscar conhecimentos específicos referentes aos 
conteúdos dos projetos estudados em diversas fontes 
de informação;
• brincar, vivenciando e experimentando sentimentos e 
papéis sociais no “faz-de-conta”;
• vivenciar festividades e eventos que conduzam à 
construção de noções de espaço, tempo, grupo e cultura.

2º ciclo da Educação Infantil - Grupos 4 e 5
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Propiciar ao aluno:

• atuar de acordo com as regras de convivência 
estabelecidas pela comunidade escolar;
• reconhecer a necessidade e a possibilidade de cooperar 
na relação com o outro, respeitando as diferenças 
individuais e a diversidade de opiniões;
• reconhecer a importância de respeitar e preservar os 
diferentes espaços de uso comum;
• tentar resolver conflitos, levando em conta a situação, 
os diferentes pontos de vista, e buscando ajuda quando 
necessário;
• participar de forma atuante em atividades promovidas 
pela comunidade escolar;
• cumprir os compromissos escolares, utilizando 
os procedimentos adequados e necessários ao 
desempenho de estudante;
• apropriar-se do sistema alfabético, escrevendo e lendo 
textos de gêneros diversos;

• comunicar-se e expressar-se, utilizando formas 
adequadas  e recursos expressivos e típicos das diferentes 
linguagens: oral, escrita musical, plástica e corporal;
• compreender noções relativas ao sistema lógico-
matemático, utilizando-as para resolução de problemas 
e desafios;
• reconhecer elementos da formação cultural do país;
• reconhecer os cuidados necessários com o seu corpo, 
para mantê-lo saudável;
• perceber a importância da preservação do meio 
ambiente;
• reconhecer diferentes fontes de informação como 
recurso para a busca de conhecimentos;
• refletir sobre seu processo de aprendizagem, 
percebendo suas potencialidades e reconhecendo suas 
dificuldades;
• apropriar-se dos conteúdos, das áreas de conhecimento, 
específicos do ciclo.

1º ciclo do Ensino Fundamental - 1º, 2º, 3º ano
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2º ciclo do Ensino Fundamental - 4º e 5º ano

Propiciar ao aluno:

• demonstrar, em diferentes situações vividas no contexto 
escolar, atitudes de cooperação e solidariedade;
• respeitar pontos de vista diferentes do seu, sendo 
capaz de coordená-los e argumentar, de  forma a propor 
encaminhamentos adequados à situação;
• ser receptivo a críticas e avaliações, considerando a 
possibilidade de reorientar a sua ação;
• resolver situações de conflito, buscando agir de forma 
coerente com as normas de convivência do ambiente 
escolar;
• perceber e avaliar as condições necessárias para fazer 
opções e tomar decisões;
• respeitar os espaços de uso comum, atuando para 
mantê-los organizados, conservados e preservados;
• participar de forma atuante em atividades promovidas 
pela escola;
• comunicar-se e expressar-se, utilizando os 
conhecimentos construídos sobre diferentes linguagens 
(oral, escrita, musical, plástica e corporal), de forma 
adequada a diferentes contextos, considerando a função, 
a intenção e a situação de comunicação;

• dominar noções relativas ao sistema lógico-matemático, 
utilizando-as para resolução de problemas e desafios em 
diferentes contextos;
• saber cuidar de seu próprio corpo para mantê-lo 
saudável;
• conscientizar-se da necessidade de preservar o meio 
ambiente, percebendo que suas atitudes repercutem no 
equilíbrio ambiental;
• reconhecer e valorizar elementos da formação cultural 
do seu país;
• identificar e recorrer a diferentes fontes de informação 
como recurso para a busca de conhecimentos;
• cumprir seus compromissos e tarefas escolares, 
organizando-se adequadamente e utilizando os 
procedimentos necessários para um bom desempenho 
do seu papel de estudante;
• conscientizar-se sobre seu processo de aprendizagem, 
identificando e avaliando suas potencialidades e 
dificuldades;
• apropriar-se dos conteúdos, das áreas de 
conhecimentos, específicos do ciclo, desenvolvendo 
uma postura investigativa e curiosa, sempre em busca 
de novos conhecimentos.
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Propiciar ao aluno:

• ter autonomia na organização para o trabalho de 
conhecer e aprender;
• posicionar-se de maneira crítica e responsável nas 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 
forma de mediar conflitos e de tomar decisões;
• reconhecer o espaço e objetos da escola como bens 
coletivos, que devem ser cuidados e mantidos por todos;
• procurar sempre partilhar seus conhecimentos, como 
forma de enriquecimento do processo de aprendizagem;
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio-
cultural brasileiro, bem como os aspectos sócio-culturais 
de outros povos e nações, posicionando-se contra 
quaisquer discriminações: cultural, de classe social, 
crença, gênero e raça/etnia;
• descobrir e ampliar suas possibilidades de vivenciar 
diferentes papéis no trabalho de equipe,  na organização 
dos eventos escolares e no cumprimento dos acordos e 
compromissos decididos coletivamente;
• conhecer e utilizar, ainda que sob orientação mais 
diretiva, os procedimentos de estudo;

• ser receptivo a críticas e avaliações, reorientando sua 
ação, quando necessário;
• compreender a avaliação da escola como um processo 
amplo, que abrange duas vertentes: os conteúdos 
específicos e os aspectos relativos à postura de estudante;
• desenvolver a competência comunicativa para produzir 
mensagens orais coerentes e adequadas a diferentes 
circunstâncias;
• utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, 
matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio 
para produzir, expressar e comunicar suas idéias;
• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos para adquirir e construir conhecimento;
• identificar e compreender como se estabelecem as 
relações sociais em tempos e espaços diferentes;
• apropriar-se dos conteúdos das áreas de conhecimentos 
específicos do seu ciclo, percebendo a necessidade do 
uso do vocabulário das disciplinas;
• participar com seriedade dos momentos de auto-
avaliação e avaliação em grupo.

3º ciclo do Ensino Fundamental - 6º e 7º ano
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Propiciar ao aluno:

• ter autonomia na organização para o trabalho de 
conhecer e aprender;
• posicionar-se de maneira crítica e responsável nas 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 
forma de mediar conflitos e de tomar decisões;
• procurar sempre partilhar seus conhecimentos, como 
forma de enriquecimento do processo de aprendizagem;
• descobrir e ampliar suas possibilidades de vivenciar 
diferentes papéis no trabalho de equipe,  na organização 
dos eventos escolares e no cumprimento dos acordos e 
compromissos decididos coletivamente;
• conhecer e utilizar os procedimentos de estudo e 
pesquisa de forma mais autônoma;
• ser receptivo a críticas e avaliações, reorientando, 
quando necessário, sua ação;
• compreender a avaliação da escola como um processo 
amplo, que abrange duas vertentes: os conteúdos 
específicos e os aspectos relativos a postura de estudante;

• utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, 
matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio 
para produzir, expressar e comunicar suas idéias;
• reconhecer a importância de participar de eventos 
literários, artísticos e culturais, além dos indicados pela 
escola;
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio-
cultural brasileiro, bem como os aspectos sócio-culturais 
de outros povos e nações, posicionando-se contra 
quaisquer discriminações: cultural, de classe social, 
crença, gênero e raça/etnia;
• apropriar-se dos conteúdos das áreas de conhecimentos 
específicos do seu ciclo, percebendo a necessidade do 
uso do vocabulário das disciplinas;
• participar com seriedade dos momentos de auto-
avaliação e avaliação em grupo;
• reconhecer os conceitos básicos e as funções das 
diferentes ciências, focalizando os respectivos conteúdos 
nas perspectivas da vida contemporânea;
• utilizar as aprendizagens de trabalho coletivo, de práticas 
associativas, de ações reivindicativas e propositivas 
que contribuam para o exercício da democracia, da 
solidariedade, da cooperação.

4º ciclo do Ensino Fundamental - 8º e 9º ano
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Propiciar ao aluno:

• constituir valores éticos, estéticos e culturais que 
fundamentem sua vida pessoal, profissional e política;
• manter acesa a curiosidade, o desejo de saber e a 
vontade de conhecer;
• estar apto a realizar uma leitura do mundo de forma 
crítica e atuante, visando ao exercício consciente da 
cidadania;
• expressar  com clareza suas idéias e defender posições 
e princípios;
• exercer a condição de leitor e escritor autônomo, crítico 
e reflexivo;
• utilizar e aprimorar o raciocínio, estruturando 
logicamente reflexões e questionamentos;
• reconhecer o processo de construção do saber científico 
como instrumento de explicação e transformação do 
mundo;
• utilizar modelos teóricos, reconhecendo a pertinência 
de sua aplicação para o desenvolvimento do saber;

• adquirir as condições básicas para a pesquisa: aprender 
a aprender, demonstrando autonomia na busca do 
conhecimento;  saber organizar-se para um trabalho 
em equipe; conhecer e aplicar os princípios básicos 
de metodologia de pesquisa, preparando-se para vida  
acadêmica; promover o estudo e o aprofundamento de 
questões a partir dos princípios de contextualização  e 
interdisciplinaridade; 
• refletir criticamente sobre a natureza da ciência  como 
saber historicamente contextualizado, seus limites e a 
responsabilidade que implicam suas aplicações;
• compreender e aplicar os conceitos construídos 
nas diferentes disciplinas, atribuindo-lhes os devidos 
significados e articulando-os adequadamente tanto  
na elaboração de um pensamento crítico quanto na 
resolução de problemas emergentes;
• aplicar os conhecimentos adquiridos em situações do 
cotidiano, utilizando-os tanto para uma participação 
mais efetiva na coletividade quanto para a melhoria de 
sua vida pessoal; 
• desenvolver visão abrangente do mundo do trabalho, 
que auxilie uma escolha profissional satisfatória;
• compreender a sociedade, sua gênese e transformação, 
e os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos 
da ação humana; a si mesmo como agente social; e os 
processos sociais como orientadores da dinâmica dos 
diferentes grupos de indivíduos.

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª série
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Em sociedades primitivas, como algumas tribos de 
caçadores e pescadores, não aparece a necessidade 
de escolarização. As crianças aprendem e se apropriam 
da cultura do grupo – conhecimentos, conceitos, 
habilidades, valores, costumes – participando logo 
e sempre que possível, das atividades dos adultos. 
Educam-se por observação e imitação.

Já em sociedades como as que vivemos, com alto 
nível de desenvolvimento científico e tecnológico e 
com organização social extremamente complexa, a 
educação toma outro caráter. As atividades educativas 
são claramente diferenciadas das atividades habituais 
dos adultos, respondem a objetivos definidos e são 
realizadas em instituições especificamente habilitadas 
para este fim: as escolas.

É dentro deste contexto de intencionalidade e 
planejamento da ação educativa que aparece a 
importância do currículo escolar.

O currículo é o projeto que preside as atividades 
escolares, precisa suas intenções e proporciona guias de 
ação adequadas e úteis para os professores que têm a 
responsabilidade direta de sua execução.

A tarefa de construir uma proposta curricular é complexa 
e demorada, principalmente porque ela se caracteriza 
por uma sequência de decisões que devem estar bem 
fundamentadas e acordadas para garantir um resultado 
final de coerência e continuidade em todos os níveis de 
escolaridade e nas diferentes áreas do conhecimento.

As decisões a serem tomadas, num primeiro momento da 
construção curricular, se referem às intenções educativas 
e aos objetivos gerais dos ciclos, já apresentados. A 
partir daí, inicia-se um grande trabalho de seleção: o que 
ensinar?

Se, por um lado, a escola é uma das grandes 
responsáveis pela transmissão da herança cultural às 
novas gerações, é óbvio também que nem tudo que é 
globalmente considerado cultura pode (por questões 
de tempo limitado) ou deve (por questões valorativas) 
ser transmitido. Alguns tipos de conhecimentos, 
algumas atitudes e valores são considerados de especial 
importância para que sua transmissão não seja deixada 
ao acaso, mas intencionalmente planejada. O currículo 
designa, em primeira instância, essa seleção que a escola 
faz no interior da cultura.

A tarefa da construção curricular na EDEM nunca estará 
inteiramente concluída, pois a proposta curricular 
deve ser suficientemente aberta e flexível para permitir 
constantes  reformulações e ser renovada a partir 
da prática cotidiana, que é sempre imprevisível e 
surpreendente.

Princípios da Construção Curricular
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Os temas transversais são assim chamados por não 
estarem presentes exclusivamente no programa de 
uma disciplina nem de uma série em particular. São de 
responsabilidade de todos os educadores, incluindo a 
família e outros agentes formadores.

Atualmente, propostas educacionais de países diversos 
norteiam-se pelo princípio de que é necessário educar 
não somente para o exercício de um papel produtivo na 
sociedade, mas também para a tolerância, a convivência 
pacífica e democrática, a participação como cidadão, o 
respeito aos direitos humanos e o reconhecimento da 
igualdade entre as pessoas, e, ainda, para a saúde, o 
bem-estar sexual, a proteção do meio ambiente, o lazer 
e a cultura.

Além de sua relevância social, esses temas apontam 
para questões e problemas atuais que precisam ser 
equacionados e resolvidos. O tratamento desses temas, 
que contêm uma carga valorativa de natureza ética, deve 
contribuir para formar pessoas capazes de fazer escolhas 
responsáveis e intervir na realidade.

Embora, no seu aspecto teórico e analítico, estes temas 
possam estar incluídos nas disciplinas curriculares 
(como, por exemplo, a saúde e a sexualidade dentro do 
programa de Ciências e as questões de igualdade de 
direitos e oportunidades na área de História e Geografia) 
é necessário algo mais do que informação para a 
formação de valores e atitudes.

Toda a organização escolar, incluindo o exemplo dos 
adultos nas suas relações com os outros e com o 
ambiente, deve favorecer esta formação.

Participar se aprende participando; responsabilidade 
se aprende assumindo tarefas, cuidando dos objetos 
pessoais e coletivos; resolver conflitos com iguais  ou 
com os adultos se aprende envolvendo-se na busca 
de soluções e dialogando;  cooperação se aprende 
colaborando em trabalhos de grupo, aceitando e 
oferecendo ajuda para realizar tarefas; solidariedade 
se aprende reconhecendo situações de injustiça e 
discriminação, analisando suas causas e contribuindo 
para a eliminação das mesmas.

Com esta visão, a EDEM procura praticar o que ensina, 
estabelecendo um ambiente democrático em que os 
conflitos sejam resolvidos através do diálogo.

Temas transversais e formação de valores 
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A arte é uma ferramenta essencial para se refletir e 
compreender o mundo de ontem, hoje e, sobretudo, 
para se construir alternativas de qualidade para o mundo 
do amanhã.  Na EDEM, desde a sua fundação, essa área 
de conhecimento ocupa um lugar de destaque, inclusive 
no que concerne ao seu peso dentro da grade curricular, 
fazendo da escola uma reconhecida referência na arte-
educação.

Na Educação Infantil, as turmas têm aulas com professores 
especializados em Educação Musical e Educação Corporal, 
além de contar com uma professora especialista em 
Literatura, para auxiliar no desenvolvimento de projetos 
de leitura. A partir do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º 
ano, a esses profissionais acrescenta-se o especialista em 
Artes Visuais.

Na segunda fase do Ensino Fundamental, durante o 6º 
e 7º ano, os alunos conhecem uma nova organização 
de trabalho no modelo das Oficinas de Artes.  Ao longo 
desses dois anos, os alunos são divididos, a cada trimestre, 
por cinco oficinas — Artes Visuais, Dança, Música, Teatro 
e Vídeo —, de modo que, ao final, todos tenham a 
oportunidade de experimentar e conhecer os conteúdos 
básicos de cada uma dessas linguagens. O trabalho é 
desenvolvido com o cuidado de favorecer que todos os 
alunos compreendam, dentro do fazer artístico, processo 
e produto como questões indissociáveis. É nesse sentido 
que são programados durante esses dois anos, pelo 
menos quatro Amiúdes, pequena apresentação dos 
trabalhos realizados, mas com o caráter de espetáculo, 
isto é, implicando todas as responsabilidades advindas 
de uma apresentação pública.

A partir do 8º ano do Ensino Fundamental, até a 
segunda série do Ensino Médio, os alunos continuam 
escolhendo a Oficina que desejam frequentar, mas 
contam com a oportunidade de desenvolver um projeto 
mais aprofundado, com um ano de duração. Ao final 
de cada ano letivo, é realizado um espetáculo que, 
preferencialmente, conta com a participação de todos 
os alunos e incorpora as diversas linguagens trabalhadas.

Artes na escola
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A avaliação escolar costuma ser vista, pelos que estão 
fora do dia a dia da escola, somente por um dos seus 
aspectos: a atribuição periódica de notas ou conceitos 
aos alunos, como resultante da produção que estes 
apresentaram no período. 

Na EDEM, a avaliação é entendida, fundamentalmente, 
como a observação e a coleta de dados sobre o processo 
de aprendizagem dos alunos, que se realiza durante o 
próprio processo de ensinar; ou seja, avalia-se ao mesmo 
tempo em que se ensina. Ou ainda, avalia-se para ensinar 
e aprender melhor.

Sendo assim, a avaliação pode ser definida como um 
exame conjunto, professor e aluno, dos passos já dados  
para que possa planejar os próximo passos, reorientando 
suas ações e construindo novas estratégias de ensino 
e de aprendizagem em direção aos objetivos pré-
estabelecidos.

A ideia de avaliação contínua e processual pode ser 
melhor entendida se observamos uma criança que 
começa um jogo novo no computador. O próprio jogo 
lhe fornece informações sobre seus erros e acertos que 
permitem a aprendizagem das regras e aprimoramento 
de seu desempenho.

Assim, também o professor, os colegas e mesmos as 
atividades desenvolvidas nas aulas devem fornecer 
pistas que possibilitem ao aluno observar e qualificar sua 
própria atuação e assim poder regular sua ação na busca 
do conhecimento.

A avaliação formativa e formadora é aquela que se 
mistura com o ato de ensinar e ajuda o aluno a se tornar 
um melhor aprendiz: conhecendo as competências já 
desenvolvidas, percebendo suas dificuldades, sabendo 
dirigir seu esforço, descobrindo novas formas de estudar 
e aprender.

A avaliação praticada desta maneira serve também para 
que o professor, observando continuamente o processo 
de aprendizagem de seus alunos, suas dificuldades 
e sucessos, possa avaliar o resultado de sua ação 
pedagógica e redirecionar seu planejamento de ensino.

O registro da avaliação na EDEM é feito através de 
relatórios, na Educação Infantil, de relatórios com 
conceitos, nos 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental 
(sendo que aos alunos do 1º ano não são atribuídos 
conceitos e aos do 2º ano apenas são atribuídos 
conceitos ao final do ano letivo), e através de boletins 
com conceitos, no 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio.

Relatórios e boletins fornecem aos pais, periodicamente, 
informações sobre o processo de aprendizagem de seus 
filhos, cumprindo também outra importante função da 
avaliação: a institucionalização.

De tempos em tempos, é preciso validar o conhecimento 
produzido pelos alunos, mostrar o quanto chegaram 
perto do saber socialmente valorizado e pretendido 
pela escola. É esta função social da avaliação, que atribui 
aos alunos créditos e diplomas, que estabelece o que 
é preciso saber para estar numa determinada série e 
para ser promovido à série seguinte. Ao final de cada 
período letivo, completa-se o ciclo da avaliação, ligando-
se o processo de construção de cada aluno com os 
significados coletivos organizados culturalmente.

Avaliação
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Centro de Estudos

Na EDEM, a formação continuada do professor é 
promovida pelas coordenações dos segmentos, através 
de reuniões de equipe e grupos de estudos. Para auxiliar 
o desenvolvimento dessas atividades, bem como 
propiciar outros espaços de debate entre os profissionais 
da escola, a EDEM conta com um Centro de Estudos. 
O Centro de Estudos da EDEM também tem a função 
de auxiliar a equipe pedagógica a implementar cursos, 
oficinas e seminários voltados para professores de outras 
instituições.

Reuniões de Equipe

A EDEM conta com uma equipe multidisciplinar, que 
contribui com saberes e olhares diversos e que se 
organiza em diferentes instâncias. Para garantir a plena 
utilização de todas as competências em um conjunto 
harmonioso e dirigido aos objetivos propostos, são 
planejadas as reuniões intra e interequipes. Professores, 
coordenadores e psicólogos participam de encontros 
e reuniões que cumprem objetivos que atendem às 
necessidades de organização, funcionamento do turno, 
acompanhamento do processo pedagógico e de 
integração e capacitação permanente dos profissionais 
envolvidos no trabalho pedagógico.

Grupos de Estudos

Realizados sob a orientação da coordenação pedagógica, 
os grupos de estudos contribuem na formação contínua 
dos professores, subsidiando o trabalho pedagógico 
no que diz respeito à articulação entre teoria e prática 
pedagógica.

Psicopedagógicas

Reuniões de estudos para tratar de aspectos relacionados 
à formação de valores e à convivência na escola. São 
coordenadas pela psicóloga ou psicopedagoga do 
segmento. 

Formação e Integração da Equipe Pedagógica 
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A confluência de objetivos e ação integrada entre família 
e escola estão na base do sucesso do empreendimento 
educativo. Assim, entendemos que é necessário 
manter abertos os canais de comunicação, estabelecer 
mecanismos de informação mútua e sistemática sobre 
o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos.

As reuniões de pais, as entrevistas com a coordenação 
e os eventos, institucionais ou pedagógicos, cumprem 
esses objetivos. 

Reuniões de pais - Para cada ciclo, existem reuniões de 
pais pré-marcadas. Além dessas, reuniões extras podem 
ser marcadas sempre que se avaliar necessário. 

Na Educação Infantil, acontecem, no início de cada ano 
letivo, duas reuniões direcionadas aos pais de alunos 
que estão entrando na escola: uma, de apresentação do 
projeto pedagógico; outra, sobre o tema da adaptação, 
que assume grande importância no trabalho com essa 
faixa etária. Durante o ano, são realizadas, pela professora 
de cada turma, quatro reuniões, para tratar dos projetos 
de trabalho desenvolvidos.

Nos 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano), são agendadas cinco reuniões de pais anuais: a 
reunião inaugural, a reunião com professores de aulas 
especializadas, e as reuniões de encerramento do 1º, 
2º e 3o trimestre. Além dessas, são marcadas reuniões 
eventuais, para tratar de temas específicos de cada série.

Nos 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental (6o ao 9o 
ano), acontecem, no início do ano letivo, duas reuniões 
de pais: uma com os pais que estão chegando à escola, 
voltada para o funcionamento dos ciclos; outra, com 
todos os pais, para apresentação dos professores e dos 
projetos que serão desenvolvidos.  Ao longo do ano, são 
desenvolvidos dois Plantões Pedagógicos, no qual os 
pais têm oportunidade de conversar com os professores, 
além do coordenador e do psicólogo que acompanha 
o ciclo.

No Ensino Médio, intensifica-se o acompanhamento do 
processo de ensino-aprendizagem feito diretamente com 
o aluno. São realizadas três reuniões de pais anuais: uma 
de apresentação da equipe e dos projetos de trabalho 
de cada área; duas de finalização de período letivo, 
com plantões pedagógicos nos quais os responsáveis 
têm a oportunidade de conversar diretamente com os 
professores, além do coordenador e do psicólogo que 
acompanha o ciclo. 

Entrevistas – As entrevistas individualizadas são uma 
importante forma de acompanhamento do processo 
de ensino-aprendizagem. Realizadas pela coordenação 
de todos os segmentos, são marcadas, ao longo do ano 
letivo, de acordo com as necessidades de cada aluno, 
por solicitação da escola ou da família.

Eventos – São vários os eventos que acontecem, 
anualmente, na EDEM. Institucionais ou pedagógicos, 
gerais ou específicos de um segmento, eles se inserem 
no contexto de diferentes aprendizagens, constituindo 
marcos de projetos interdisciplinares e integrando 
família e escola. Os principais eventos gerais da EDEM 
são: o desfile do bloco de carnaval Cobra Sarada, a Festa 
Junina, as Mostras Pedagógicas e de Artes. 

Relação Família-Escola



projeto pedagógico edem 21

10
A Educação Infantil compõe-se de dois ciclos: o 1º ciclo, 
que compreende os grupos 1, 2, e 3; e o 2º ciclo, que 
compreende os grupos 4 e 5.

O horário de funcionamento é de 13:00 às 17:30, com 
carga horária de 4 horas e 30 minutos por dia, de 2a à 
6a feira.  

Período de Adaptação
Na Educação Infantil, sobretudo no 1º ciclo, as crianças 
estão, muitas vezes, tendo seu primeiro contato com a 
instituição escolar. Nesse período, é muito importante 
estabelecer uma estreita relação entre família/escola. 
Por isso, são cuidadosamente planejadas atividades que 
proporcionem a cada criança estabelecer relações de 
confiança e sentir-se segura para entrar em outro mundo 
e adquirir novas aprendizagens.

A presença da família na escola, durante o período de 
adaptação,  é importante para que pais e responsáveis 
possam identificar as diferenças entre as relações 
familiares e escolares, compreendendo com mais clareza 
como cooperar nesse processo.

Pela relevância que a adaptação escolar adquire para as 
crianças e suas famílias, é realizada, ao início de cada ano 
letivo, uma reunião com os pais que estão chegando 
à escola pela primeira vez, para se discutir os diversos 
aspectos da adaptação.

Aquisição de conhecimentos
O currículo se concretiza através de Projetos. Nesta ação 
pedagógica, o processo de construção de conhecimento 
das crianças está integrado às praticas vividas. A partir 
de uma questão real e problematizada, as crianças se 
envolvem na busca de conhecimentos e estabelecem 
diversas relações, ampliando suas ideias sobre um 
assunto específico. Essa vivência serve de referência 
para outras situações, pois possibilita que as crianças 
decidam, opinem, debatam, sejam corresponsáveis pelo 
trabalho e pelas escolhas ao longo do Projeto.

No processo de aprendizagem, cada criança é 
acompanhada de forma sistemática e contínua, o que 
permite que o professor possa trabalhar a consciência 
gradativa de suas conquistas e possibilidades de avanço.

Na Educação Infantil, ocorre a primeira fase da 
socialização, do desenvolvimento da identidade e da 
autonomia. As atividades planejadas priorizam o lúdico, 
favorecendo a expressão do sentimento, instigando a 
curiosidade, propiciando as descobertas e aprendizagens 
significativas. Por isso, é conferida especial atenção aos 
espaços de brincar, pois, é através do faz-de-conta que 
as crianças descobrem e ressignificam novos valores, 
sentimentos, costumes e papéis sociais.

Funcionamento dos ciclos e Horário Extensivo

Educação Infantil - Grupos 1, 2, 3,4 e 5
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Considerando a organização do espaço na Educação 
Infantil como um componente facilitador para que 
as atividades planejadas se desenvolvam de maneira 
criativa, flexível e cooperativa, as salas de aula são 
concebidas com murais da altura das crianças e de modo 
a oferecer lugares de ação individual ou em pequenos 
grupos, onde os alunos tenham liberdade de escolha, 
possam criar brincadeiras, jogos simbólicos, explorar os 
diferentes brinquedos e materiais, expressando assim, 
suas emoções e percepções do mundo. Para isso, o 
mobiliário utilizado é prático, seguro, funcional e de 
fácil deslocamento. O espaço externo também merece 
especial atenção: tudo é cuidado para que não ofereça 
riscos e para que seja rico em materiais que possibilitem 
ao aluno ampliar o conhecimento acerca de si mesmo, 
dos outros e do meio em que vive.

Avaliação
A avaliação é processual. O Conselho de Classe é 
realizado trimestralmente. Ao final de cada semestre, 
além de assistir à reunião, os pais recebem, por escrito, os 
objetivos trabalhados no semestre, o relato do trabalho 
com o projeto e o relatório individual da criança, onde 
são descritas suas relações com o grupo-turma e com a 
professora e seu processo de aprendizagem.

Aulas Especializadas
No Horário Regular, além das atividades pedagógicas 
conduzidas pelos professores da turma, os alunos 
participam das seguintes aulas especializadas: Educação 
Musical e Educação Corporal.

O Projeto de Leitura e as atividades desenvolvidas 
na Biblioteca desde o Grupo 1 são conduzidos pelo 
professor da turma com a assessoria sistemática de uma 
professora especialista em literatura infantil, realizada 
através de encontros periódicos.

A partir do Grupo 5, os alunos começam a utilizar os 
recursos da informática na produção de seus trabalhos. 
A introdução e o desenvolvimento da utilização desses 
recursos são feitos pela professora ou auxiliar de turma, 
sob a orientação de professor especialista na área.  

Eventos 
A culminância dos Projetos, em geral ao final dos 
semestres letivos, é marcada por uma Mostra 
Pedagógica em que são expostos trabalhos produzidos 
nas diversas linguagens, como também são realizados 
lançamentos de livros, revistas ou coletâneas de textos 
enfocando o tema de estudo realizado no período. Além 
de lançamentos desses materiais, os alunos podem 
fazer apresentações musicais, teatrais ou corporais 
relacionadas ao projeto estudado. As Mostras de 
trabalhos propiciam que os alunos compartilhem com 
os familiares e amigos os estudos e conhecimentos 
adquiridos ao longo do período de realização do projeto 
pedagógico. O sucesso dos projetos e das mostras 
pedagógicas na Educação Infantil da EDEM é fruto da 
parceria que as famílias mantêm com a escola, auxiliando 
as crianças nas pesquisas solicitadas e incrementando os 
projetos com ricos materiais. 

A Festa Junina é o resultado do Projeto sobre a Cultura 
Popular, que é desenvolvido pelos professores das áreas 
de Música e Educação Corporal, junto às professoras de 
turma, durante os meses que antecedem o evento. A 
cada ano, uma região do país ou um estilo próprio de 
dança é priorizado para a Festa Junina. Assim, as crianças 
vão aprendendo um pouco sobre as diversas danças e 
músicas que fazem parte do variado universo cultural de 
nosso país. 

A Semana Literária marca a grande valorização que a 
escola atribui ao eixo da Leitura e Escrita no processo 
de aprendizagem. É uma semana toda voltada para 
o universo literário, em que professores e alunos da 
Educação Infantil contam com a presença de autores 
e ilustradores em bate-papos, contadores de histórias, 
além de acontecer lançamentos de livros produzidos 
pelas crianças, feira de livros, saraus de poesias e oficinas 
diversas.

Outro evento de grande importância na Educação 
Infantil é o Dia da Família, no qual crianças e pais brincam 
juntos, descobrindo novas maneiras de se relacionarem, 
a partir da proposta de atividades diversas que envolvem 
múltiplas linguagens.
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Os dois primeiros ciclos do Ensino Fundamental 
compreendem turmas de 1º ao 5º ano e funcionam no 
turno da tarde. A carga horária oferecida é de 4 horas e 
30 minutos por dia, de 2a a 6a feira. 

Áreas de Conhecimento
Nesses ciclos, o currículo contempla as áreas de Língua 
Portuguesa, Matemática, História e Geografia e Ciências 
Naturais. O ensino de inglês inclui-se na grade curricular 
das turmas de 4o e 5o ano.

Além dessas áreas, o currículo dos 1º e 2º ciclos do 
Ensino Fundamental abrange também: Artes Plásticas, 
Educação Corporal, Educação Musical e Informática. 
As aulas correspondentes a essas áreas ocorrem uma 
vez por semana e são desenvolvidas pelos professores 
especialistas. 

Uma vez por semana, todas as turmas participam, na 
Biblioteca da escola, de Projetos de leitura que têm como 
objetivo o enriquecimento do processo de formação do 
leitor. Esses são orientados pela professora de turma, 
sob a coordenação de uma professora especialista em 
literatura infantil.

Atividades Complementares
Complementando o currículo, além das atividades 
pedagógicas que ocorrem na escola e que são 
conduzidas pelos professores de turma e pelos 
professores especialistas, são desenvolvidas atividades 
extraescolares que integram e ampliam os conteúdos 
trabalhados nas diferentes áreas. No decorrer do ano, as 
turmas participam de passeios de integração, de lazer 
e de estudo. São, então, promovidas visitas a diversos 
espaços culturais como museus, bibliotecas, centros 
de cultura, teatros, cinemas, parques, Jardim Botânico, 
Jardim Zoológico, Floresta da Tijuca, etc.

Os estudos das turmas de 4o e 5o anos incluem um 
projeto de trabalho que integra Artes Plásticas, História, 
Geografia e Ciências. No contexto de desenvolvimento 
desse projeto, são realizados passeios a fazendas 
coloniais, Paraty e às Cidades Históricas mineiras.

No decorrer do ano letivo, alguns grandes eventos 
integram também o nosso cronograma de atividades: 
o Projeto Cultura Popular, que tem como culminância a 
Festa Junina; as Mostras Pedagógicas, que contemplam 
exposição de trabalhos produzidos pelos alunos, 
apresentação de eventos musicais/instrumentais 
trabalhados com as turmas e muitas outras atrações; a 
Semana Literária, com bate-papo com autores de livros 
infantis, contadores de histórias, saraus de poesias, 
lançamento de livros escritos pelas crianças com feira de 
livros,  concursos literários.

Medidas de recuperação da aprendizagem
Em princípio, não há reprovação ou retenção de alunos 
entre os anos que compõem os ciclos de escolaridade. 
Quando o aluno apresenta problemas ou dificuldades 
específicas em alguma área do conhecimento é 
orientado a participar dos Grupos de Apoio Pedagógico, 
organizados pela escola. 

Formas de registro e divulgação do processo de 
aprendizagem
A avaliação do processo de aprendizagem dos alunos do 
1º ao 5º ano tem como principal instrumento de registro 
o Relatório Individual. A divulgação desse documento 
ocorre trimestralmente. Nele, são socializadas 
informações relativas aos conteúdos e objetivos 
trabalhados nesse período, observações do professor 
sobre o desempenho do aluno, comentários do próprio 
aluno (autoavaliação) a respeito de sua aprendizagem 
e os conceitos obtidos pelos alunos em cada área do 
conhecimento (no caso específico dos 1o e 2o anos, os 
conceitos não constam nos relatórios).

Outro instrumento de divulgação do processo de trabalho 
desenvolvido pelos/com os alunos são os Relatórios de 
Turma, produzidos pelos professores especialistas. Neste 
documento, constam informações sobre os projetos 
encaminhados em cada turma e observações gerais 
quanto à participação e desempenho do alunos, nas 
aulas.

1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano)
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O 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental compreendem as 
turmas de 6º ao 9º ano e funcionam no turno da manhã. 

Fazem parte do currículo desses ciclos as seguintes 
disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 
Matemática, Ciências da Natureza, História, Geografia, 
Educação Física, Educação Corporal, Artes Visuais, Música, 
Teatro, Vídeo, Dança, Comunicação Visual.

Metodologia
Privilegia-se a resolução de problemas, colocando-se 
cotidianamente para os alunos situações em que se 
encontra a máxima coincidência entre a “versão escolar” 
e a “versão social” das práticas e dos conhecimentos que 
se convertem em conteúdos escolares.

Formação do leitor
Semanalmente, o professor de Língua Portuguesa 
desenvolve seu trabalho na biblioteca. A proposta 
consiste em roda de leitura na qual são lidos diferentes 
gêneros, especialmente literários, com a finalidade 
de divertir, refletir, comover, informar, contribuir para 
a ampliação do horizonte cultural ou simplesmente 
propiciar o prazer de compartilhar uma boa história.

Procedimentos de Estudo 
Ao chegar ao final do Ensino Fundamental, ao concluir 
o 9º ano, espera-se que o aluno tenha adquirido e/ou 
desenvolvido: autonomia para estudar e pesquisar; 
competências de leitura, reflexão e crítica; espírito 
de cooperação e solidariedade; conceitos básicos e 
fundamentais para o ciclo subsequente. 

E para aprender, uma coisa é sempre imprescindível: 
o estudo. Essa tarefa prioritariamente proposta 
e desenvolvida pela escola requer uma leitura 
específica, fundamentada na busca de apropriação do 
conhecimento possibilitado pelo texto. Para produzir 
conhecimentos, é preciso ler textos diversos, aprofundar 
noções, buscar e relacionar informações.

Como se estuda Geografia, História, Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, Inglês, Música, Artes Visuais, etc? 
Quais as estratégias de leitura de que o aluno deve se 
utilizar para entender os conceitos do texto? 

Questões como essas norteiam as ações dos professores 
das diferentes disciplinas em sala de aula. A partir do 
entendimento do percurso de estudo dos alunos, 
os professores podem propor atividades de estudos 
individuais e em grupos, fazendo intervenções para 
auxiliar na superação das dificuldades e resistências 
apresentadas. 

A família também tem um papel importante a 
desempenhar nesse processo. Propiciando acesso a 
bens culturais como teatro, cinema, livros, exposições, 
por exemplo, estimula novas e múltiplas relações e 
auxilia na ampliação do universo de significação do 
jovem. Da mesma forma, debatendo os temas de estudo 
propostos e explicitando ao jovem seus pontos de vista 
sobre os mesmos, valoriza e dimensiona socialmente o 
saber escolar. 

Comunicação Visual  
De acordo com as informações de que dispomos, a 
EDEM é a única escola no Rio de Janeiro a oferecer aulas 
de Comunicação Visual no Ensino Fundamental. Tal fato 
é resultante da importância que a escola sempre atribuiu 
ao trabalho com a imagem. 

Já na década de 70, a EDEM destacou-se no cenário da 
educação por suas aulas de desenho animado e cinema. 
Na década de 80, instituiu a oficina de vídeo (que 
continua até hoje) e de fotografia. 

O curso de Comunicação Visual foi integrado ao currículo 
de 5ª à 8ª série em 1992. Ao longo desse tempo, 
mudaram os meios, mas o objetivo permanece o mesmo: 
educar o olhar, propiciando que os alunos se apropriem 
dos elementos específicos que compõem a imagem, 
tornando-se capazes de ler (reflexiva, criticamente), 
contextualizar, produzir mensagens imagéticas e, assim, 
de responder criticamente às demandas de um mundo 
em constante processo de transformações. 

As aulas de Comunicação Visual do 5º ao 9º ano realizam-
se através de projetos. Os alunos aprendem que a imagem 
se estrutura de diferentes formas. Assim, refletem sobre: 
O que é uma imagem de propaganda? O que é uma 
imagem televisiva? Quais são as características e formas 
de leitura de cada uma? 

3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º ano)
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Oficinas de Artes 
Com o objetivo de propiciar o desenvolvimento da 
expressão artística, bem como o aprendizado de técnicas 
específicas e o aprimoramento do senso estético, são 
oferecidas cinco oficinas: artes plásticas, dança, música, 
teatro, e vídeo. 

As aulas, ministradas por professores especialistas, 
acontecem uma vez por semana, com duração de 1h e 
40 min.

No 6º e 7º ano, os alunos, através de um sistema de 
sorteio, passam por todas as oficinas, sendo uma a 
cada trimestre. Essa possibilidade de experimentar 
as diversas áreas fundamenta a opção do aluno pelo 
aprofundamento de uma delas, a partir do 8º ano.

Ao final de cada trimestre, as oficinas de 6º e 7º ano fazem 
uma mostra denominada “Amiúde”, na qual apresentam 
aos pais os resultados de seu trabalho. No final do ano 
letivo, as turmas de 8º e 9º ano, realizam, junto com o 
Ensino Médio, uma grande mostra das oficinas de artes. 

Aulas de Educação Física e Educação Corporal
Para a formação e o desenvolvimento do cidadão, é 
importante a experimentação da linguagem corporal 
a partir de dois olhares que, conjugados, propiciam a 
experiência do corpo em sua totalidade. Dessa forma, 
as aulas de Educação Física são desenvolvidas através 
de dois tipos de atividades: harmonização corporal e 
desporto.

Desenvolvimento Interpessoal  
A inclusão do trabalho de desenvolvimento interpessoal 
na grade curricular do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental tem como objetivo capacitar o aluno para 
a participação no espaço coletivo. É função da escola 
trabalhar a transição e as diferenças entre o espaço 
privado e o espaço coletivo/ público, contribuindo, 
assim, para a formação de cidadãos ativos e conscientes 
de suas escolhas. 

Além de reflexões e discussões sobre o cotidiano das 
turmas e da escola, este trabalho é planejado a partir dos 
seguintes eixos: 

1- Inserção social: Regras de convivência no ambiente 
escolar, Direitos da criança e do adolescente, Normas e 
leis sociais

2- Adolescência / Sexualidade

3 – A questão das drogas/ A orientação para o mundo do 
trabalho e das profissões

4- Reflexão sobre os comportamentos humanos / 
dilemas morais

5- Dinâmica de grupo / Vivências no grupo turma

O trabalho de Desenvolvimento Interpessoal é realizado 
em um tempo de aula semanal (50 minutos), pela 
psicóloga escolar do segmento. São utilizados vídeos, 
slides, textos, livros, técnicas de dinâmica de grupo e 
entrevistas com profissionais.

Medidas de Recuperação da Aprendizagem
O registro da avaliação é feito trimestralmente, através 
de conceitos no boletim. Ao final de cada trimestre, os 
alunos que não alcançáramos objetivos esperados, são 
encaminhados para Orientações de Estudos. O Objetivo 
das mesmas é propiciar que os alunos façam a revisão 
das aprendizagens esperadas para o período, antes 
mesmo de concluí-lo, a partir de informações fornecidas 
pelos professores.  

As Orientações realizam-se no período da tarde, divididas 
em dois encontros, de dois tempos cada. A indicação 
para as orientações demonstram a necessidade de 
aprimoramento naquela(s) disciplina(s). A freqüência às 
aulas, no entanto, é opcional.

Ao longo das orientações, em um primeiro momento os 
professores verificam o material didático-pedagógico do 
aluno, vendo assim se este está completo e organizado 
de maneira que possibilite o estudo; em um segundo 
momento, trabalha com os conteúdos que porventura 
ainda não estejam consolidados.



projeto pedagógico edem26

As turmas que compõem o Ensino Médio funcionam no 
turno da manhã e também em duas tardes. 

Áreas do Conhecimento
De acordo com as propostas das Diretrizes Curriculares 
do Ensino Médio (PCN Ensino Médio), os currículos desse 
nível de ensino devem se organizar em três áreas: Ciências 
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Biologia, 
Física, Química e Matemática; Códigos, Linguagens e 
suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 
Língua Espanhola, Educação Física, Artes Plásticas, 
Vídeo, Música, Teatro e Dança; Ciências Humanas e suas 
Tecnologias: História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Atividades Integradas
Além das aulas e atividades conduzidas pelos professores 
das disciplinas, os alunos podem ainda desenvolver 
atividades complementares, que integram e ampliam 
conteúdos curriculares: aulas-passeio a museus, galerias 
de arte, sessões especiais de cinema, teatro e instituições 
políticas  e culturais da cidade do Rio de Janeiro, atuação 
no Grêmio Estudantil, entre outros.

Projetos de Pesquisa
Desenvolvidos desde 1999, de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, os Projetos de Pesquisa  buscam 
atingir com os alunos da 1a série do Ensino Médio três 
grandes objetivos: 1- propiciar a iniciação na pesquisa 
científica; 2- estimular o gosto e o interesse pelo 
conhecimento autônomo; 3- favorecer o contato com o 
mundo do trabalho.

Desenvolvidos em pequenos grupos, sob orientação de 
professores e outros profissionais da equipe, e dentro 
de áreas de interesse genuíno dos alunos, os projetos 
de pesquisa promovem o estudo e o aprofundamento 
de questões a partir dos princípios de contextualização 
e interdisciplinaridade, favorecendo a autonomia na 
busca do conhecimento, a organização para o trabalho 
em equipe e o conhecimento e aplicação dos princípios 
básicos de metodologia de pesquisa.

Oficinas da 2a série
As oficinas propostas aos alunos da 2a série abrangem 
áreas profissionais e acadêmicas, cumprindo o objetivo 
de auxiliar a opção profissional, a partir de uma visão 
sobre o mundo do trabalho.

Oficinas de Artes
Com o objetivo de propiciar o desenvolvimento da 
expressão artística, bem como o aprendizado de técnicas 
específicas e o aprimoramento do senso estético, são 
oferecidas cinco oficinas: artes plásticas, dança, música, 
teatro, e vídeo. 

As aulas, ministradas por professores especialistas, 
acontecem uma vez por semana, com duração de 1h e 
40 min.

Cada aluno escolhe uma oficina para cursar durante o 
ano. Ao final do ano letivo, os alunos envolvem-se, junto 
com o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, na realização 
de uma grande mostra que contempla o trabalho 
desenvolvido por todas as oficinas. Para os alunos da 3ª 
série, a participação nas mesmas é opcional. 

Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série)
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Trimestralidade e Avaliação
O Ensino Médio se organiza através de trimestres, 
portanto, o aluno possui três conceitos anuais 
consecutivos e substitutivos, formados pela avaliação 
contínua, que utiliza instrumentos variados (provas, 
testes, seminários, relatórios, aulas-passeio, produção 
de vídeos e etc.): parte das verificações é realizada até a 
metade do trimestre para aferição e indicação de alunos 
com dificuldades no aprendizado para aulas de apoio 
(recuperação paralela do conteúdo dentro do semestre). 

Preparação para o Vestibular
As habilidades e competências necessárias para 
a aprovação no concurso Vestibular devem ser 
gradativamente construídas, ao longo da escolaridade. 
No entanto, a 3a série do Ensino Médio merece 
uma atenção especial nesse sentido, requerendo o 
desenvolvimento de  estratégias especificas para auxiliar 
os alunos nessa empreitada.

Além de dominar os conteúdos das disciplinas, os alunos 
devem estar preparados para controlar a ansiedade e 
administrar o tempo em situação de prova, conhecer 
diversos tipos de questões e exigências diferenciadas 
das instituições públicas e particulares do Rio de Janeiro. 
Assim, ao longo do último ano do Ensino Médio, realizam 
constantes revisões de conteúdos; familiarizam-se com 
questões de exames de outros anos e participam de 
simulados organizados pela coordenação pedagógica, 
de forma semelhante em conteúdo e circunstâncias 
ao concurso real; além de ter acesso a Boletim de 
Desempenho específico para cada exame simulado, o 
que possibilita melhor orientação na escolha de carreira 
e instituição.

Psicologia no Ensino Médio
O trabalho de Psicologia no Ensino Médio consiste em 
dar subsídios aos alunos para que definam o papel-
lugar que ocupam na sociedade, a partir das relações 
estabelecidas no ambiente escolar.

São realizados encontros intergrupais e individuais, de 
acordo com o planejamento prévio, a necessidade e  o 
desejo dos alunos e da escola. Dessa forma, é estimulada 
a participação dos jovens em fóruns específicos como o 
Grêmio, a representação de turma e nos pré-conselhos 
de classe. Nestas inserções é priorizado o saber falar e 
escutar, respeitando as diferenças, aceitando o outro 
com suas peculiaridades; estimulando a criatividade, 
com uma postura positiva para mudanças.

Outra vertente deste trabalho é estabelecer parceria  com 
as famílias, com o objetivo de favorecer o diálogo entre 
pais e filhos, resgatando valores e limites necessários para 
o melhor posicionamento do aluno na vida acadêmica, 
social e afetiva.
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Para alunos de Grupo 1 ao 5º ano, além do horário 
regular, a EDEM oferece a possibilidade de permanência 
na escola no turno da manhã. 

O projeto é desenvolvido por uma equipe 
psicopedagógica, composta por profissionais das 
áreas de educação e psicologia, além de contar com 
a consultoria de uma nutricionista, a colaboração de 
professores especialistas e o apoio de uma equipe 
administrativa qualificada. 

O Horário Extensivo funciona de 7:15 às 13:00 (inclui 
colação e almoço, para alunos do G1 ao 5º ano). É 
composto de “grupadas”, estruturadas de acordo com as 
faixas etárias dos alunos.  Oferece atividades semanais 
como natação, inglês, teatro, oficinas de artes e passeios 
de aventura e lazer. 

Para alunos do Grupo 1 ao 5, a EDEM oferece ainda o 
Extensivo Noite, até às 19h.

Horário Extensivo e Extensivo Noite
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