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I - HISTÓRICO: 

 

 Por meio do Memorando Interno nº 378/2013, de 1º de outubro de 2013, a Gerente 

Executiva da Gerência Executiva de Educação Infantil e Ensino Fundamental- GEEIEF, Professora e 

Conselheira deste Colegiado, Aparecida de Fátima Uchoa Rangel, solicitou a “análise e parecer da 

Proposta Pedagógica do “Programa Primeiros Saberes da Infância- PPSI”, elaborado pelas professoras 

Edvirgens Soares, Maria dos Prazeres Bezerra e Maria Vânia da Silva Luksys, que integram a Equipe 

da Secretaria de Estado da Educação da Gerência, anteriormente, citada. 

 Em 17 de outubro de 2013, a Presidente da Câmara de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental do Conselho Estadual de Educação/CEE/PB, Professora Dra. Janine Martha Coelho 

Rodrigues, designou-me como relatora do Processo nº 0030618-0/2013, para análise e parecer. 

 Em 21 de novembro de 2013, esta relatora fez encaminhamento à GEEIEF da Proposta 

Pedagógica do “Programa Primeiros Saberes da Infância”, contendo o seguinte posicionamento: 

 “De forma geral a Proposta está bem estruturada e bem definida, contendo os 

elementos necessários a sua formulação, entretanto ao analisá-la sugerimos que: 

1) em relação a sua estruturação é importante observar às fls. 05 do presente Processo que a 

organização dos conhecimentos deve ser trabalhada em dois ciclos, sendo que o primeiro deve 

contemplar os três primeiros anos do Ensino Fundamental- Anos Iniciais ( 1º, 2º e 3º anos de 

escolaridade) e o segundo, os dois últimos- Anos Complementares da Alfabetização ( 4º e 5º anos de 

escolaridade) e esta estruturação deve perpassar toda a proposta; 

2) o Parecer deste Colegiado sobre esta matéria deve contemplar a Minuta de Resolução (Processo nº 

0028566-0/2013) em tramitação neste Colegiado, instituindo/estruturando no Sistema Estadual de 

Ensino, o Ciclo Sequencial de Alfabetização - CSA, composto pelos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental sem reprovação do estudante, bem como o segundo ciclo ( 4º e 5º) anos complementares, 

visando os dois ciclos à oferta de amplas e variadas oportunidades de sistematização e aprofundamento 

das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento de estudos; 

3) a revisão do documento inclua a bibliografia citada no Sumário, que não foi localizada na Proposta 

em referência”. 
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 Em entendimento mantido por esta relatora com o Conselheiro professor Dr. Flávio 

Romero Guimarães, relator do Processo nº 0028566-0/2013, referente à Minuta de Resolução que 

dispõe sobre a organização da estruturação escolar em Ciclos, ficou definido que o Parecer sobre a 

Proposta Pedagógica do “Programa Primeiros Saberes da Infância” (PPSI), Processo nº 0030618-

0/2013, dada a natureza e correlação das matérias objeto dos dois Processos, os mesmos seriam 

relatados em um único Parecer, portanto analisados, conjuntamente, pelos dois Conselheiros, deste 

derivando a respectiva Minuta de Resolução. 

 

II - ANÁLISE: 
 

 As solicitações da Secretaria Estadual de Educação, por meio da GEEIEF, atendem o 

que está disposto na Resolução CNE/CEB nº 7/2010, especificamente, pelo artigo 30, a seguir 

transcrito, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2010, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos: 

 
Art. 30 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 

I – a alfabetização e o letramento; 

II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim 

como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia; 

III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental 

como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de 

escolaridade e deste para o terceiro. 

§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem 

opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de 

interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização 

e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento 

dos estudos. 

§ 2º Considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos 

professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das 

crianças nas salas de aula e as levem a explorar mais intensamente as diversas 

linguagens artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando as suas características e 

propriedades. 

 

 Neste mesmo sentido, também é importante observar as recomendações do Conselho 

Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CEB nº 4/2008 que respondendo uma Nota Técnica 

da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, de 20 de dezembro de 2007, explicita, 

com objetividade, o conceito de Ciclo Sequencial de Alfabetização, a saber: 

 
[...] 

4 – O antigo terceiro período da Pré-Escola não pode se confundir com o primeiro ano 

do Ensino Fundamental, pois esse primeiro ano é agora parte integrante de um ciclo 

de três anos de duração, que poderíamos denominar de “ciclo da infância”. 

5 – Mesmo que o sistema de ensino ou a escola, desde que goze desta autonomia, faça 

a opção pelo sistema seriado, há necessidade de se considerar esses três anos iniciais 

como um bloco pedagógico ou ciclo seqüencial de ensino. 

6 – Admitir-se-á, entretanto, nos termos dos artigos 8º, 23 e 32 da Lei nº 9.394/96 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação), o desdobramento do Ensino Fundamental em 

ciclos, no todo ou em parte. 

7 – Os três anos iniciais são importantes para a qualidade da Educação Básica: 

voltados à alfabetização e ao letramento, é necessário que a ação pedagógica assegure, 

nesse período, o desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas 
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de conhecimento estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. 

8 – Dessa forma, entende-se que a alfabetização se dará nos três anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

[...] 

12 – O agrupamento de crianças de seis, sete e oito anos deve respeitar, 

rigorosamente, a faixa etária, considerando as diferenças individuais e de 

desenvolvimento. 

 

Ainda, no supracitado parecer, o Conselheiro Murilio de Avellar Hingel, destaca 

requisitos importantes quanto à avaliação nos ciclos, in verbis: 

 
[...] 

9 – A avaliação, tanto no primeiro ano do Ensino Fundamental, com as crianças de 

seis anos de idade, quanto no segundo e no terceiro anos, com as crianças de sete e 

oito anos de idade, tem de observar alguns princípios essenciais: 

9.1 – A avaliação tem de assumir forma processual, participativa, formativa,  

cumulativa e diagnóstica e, portanto, redimensionadora da ação pedagógica; 

9.2 – A avaliação nesses três anos iniciais não pode repetir a prática tradicional 

limitada a avaliar apenas os resultados finais traduzidos em notas ou conceitos; 

9.3 – A avaliação, nesse bloco ou ciclo, não pode ser adotada como mera verificação 

de conhecimentos visando ao caráter classificatório; 

9.4 – É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de  

observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão permanente sobre 

o processo de ensino e de aprendizagem;  

9.5 – A avaliação, nesse período, constituir-se-á, também, em um momento necessário 

à construção de conhecimentos pelas crianças no processo de alfabetização. 

[...] 

 

No tocante à proposta pedagógica do “Programa Primeiros Saberes da Infância – PPSI”, 

objeto do presente processo que contém apresentação, justificativa, fundamentos teóricos, objetivos e 

orientações administrativas e pedagógicas, além dos elementos estruturais do programa e do 

referencial bibliográfico, apesar de bem estruturada quanto aos aspectos teórico-conceituais, 

considerando a possibilidade de ampla divulgação do referido material, não somente no âmbito da 

Rede Estadual de Ensino, como nos setores da Sociedade Civil, entendemos, como prudente, que a 

versão final seja objeto de revisão.  

 

III - PARECER: 

 

Pelo exposto, e em face da ampla legislação que ampara a matéria, somos de parecer 

favorável à aprovação da Proposta Pedagógica do “Programa Primeiros Saberes da Infância – PPSI”, 

formulada pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, por meio do Processo nº 0030618-

0/2013, datado de 1 de outubro de 2013.  

 

Opinamos, ainda, que, à luz das premissas deste parecer, seja elaborada a Minuta de 

Resolução, inclusive, tomando como referência a proposta apresentada pela Secretaria de Estado da 

Educação, por meio do Processo nº 0028566-0/2013, de 11 de setembro de 2013, que, em sua ementa, 

dispõe, exclusivamente, sobre o processo avaliativo e de promoção dos estudantes do 1º ao 5º anos do 

Ensino Fundamental.  

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2014 

 

FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES                               MARIA DE FÁTIMA ROCHA QUIRINO 

            Presidente / Relator                                                                          Relatora 
 


