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Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens 

essenciais definidas na BNCC devem concorrer 

para assegurar aos estudantes o desenvolvi-

mento de dez competências gerais, que 

consubstanciam, no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

 



Na BNCC, competência é definida como a 

mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho. 

 



 DADOS DO IDEB DO RS, 2017. 

 

61% Português 5º ano 

47% Matemática 5º ano 

 

42% Português 9º ano 

20% Matemática 9º ano 

https://www.qedu.org.br/estado/121-rio-grande-do-sul/proficiencia 
acessado 15/05/2019 
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10 Competências Gerais BNCC 



PESQUISAR ... (?) 
Segundo GIL (2007, p. 17), pesquisa é definida como  

 (...) procedimento racional e sistemático 

 que tem como objetivo proporcionar 

 respostas aos problemas que são 

 propostos. A pesquisa desenvolve-se por 

 um processo constituído de várias fases, 

 desde a formulação do problema até a 

 apresentação e discussão dos resultados. 

 

 
“Pesquisa é o processo que 

deve aparecer em todo o 

trajeto educativo”. 

(DEMO, 1997, p.16). 

www.sbcoaching.com.br/blog/colaboradores/importancia-das-pesquisas-cientificas-em-coaching-parte-3/ 
acessado 02/02/2019 
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PESQUISAR ... (?) 

www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%
253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-
jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg#imgrc=eswhtFazU
6dfbM: acessado 02/02/2019 

http://www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg
http://www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg
http://www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg
http://www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg
http://www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg
http://www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg
http://www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg


PESQUISAR ... (?) 

Pesquisa é um conjunto de 

ações que visam a descoberta 

de novos conhecimentos em 

uma determinada área. 

A pesquisa 

científica consiste em um 

processo metódico de 

investigação, recorrendo a 

procedimentos científicos 

para encontrar respostas 

para um problema.  

www.significados.com.br/pesquisa/ acessado em 02/02/2019 

https://www.significados.com.br/pesquisa/


TAXONOMIA DE BLOOM 

https://www.google.com.br/search?q=pir%C3%A2mide+taxonomia+de+bloom&tbm=isch&source=iu&ictx=1
&fir=XzLqiuiSBy1bBM%253A%252CZU6owdeneSNiCM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQDPsmgv57Y_nKGQFWrONo9kh6puA&sa=X&ved=2ahUKEwi9zJa6q7rhAhVVDrkGHfIzAIkQ9QEwAXoECAYQB
g#imgrc=XzLqiuiSBy1bBM: acessado 04/04/2019 

https://www.google.com.br/search?q=espiral+do+conhecimento&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CRjEcwdh-
eMy6M%253A%252Co-dvdT3VhFl0HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSi2r6tuUAvqmQ7I4eEm5E2YuECHA&sa=X&ved=2ahUKEwjF-
ZiNrbrhAhXoH7kGHUQnCk4Q9QEwAHoECAYQBA#imgrc=AYYzViCPAlsRBM:&vet=1 acessado 04/04/2019 

ESPIRAL DO CONHECIMENTO 

3. Sabedoria  

2. Conhecimento 

1. Informação 

Metodologias 
Ativas * 

Metodologias Ativas.ppt


PESQUISAR ... 

“O educar pela pesquisa se dá na forma de programa 

construtivo acompanhado. Desta forma, a pesquisa 

pode ser compreendida por um conjunto de passos 

que, ao serem efetivados, levam a ressignificação de algo 

anteriormente tomado como verdade.” DEMO (1995, 

p.93)  
 

APRENDER A APRENDER 

"A criança tem paixão inata pela descoberta e por isso 

convém não lhe dar a resposta ao que não sabe, nem a 

solução pronta a seus problemas; é fundamental 

alimentar-lhe a curiosidade, motivá-la a descobrir as 

saídas, orientá-la na investigação até conseguir o que 

deseja" (MARTINS, 2007, p. 78).   
 

Peixes não sobem em árvores! - Copia.mp4 
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PESQUISAR ... 

Pesquisa Científica. 

“Academia” e Institutos de 

Pesquisa. 

Protagonismo 

Pesquisa como processo pedagógico 

Ensino pela Pesquisa 

 

Iniciação Científica 

Aprendizagem baseada em 

Projetos/curiosidades. 

www.google.com/search?q=imagens+pesquisa+cientifica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1GTDM_9
eoSNIKM%253A%252CSnJAGixGNukRxM%252C_&usg=AI4_-kRS4KudKNxqa-
jEvv5iidpd128vrw&sa=X&ved=2ahUKEwiC5uH8mMTgAhUsHbkGHUPBBp8Q9QEwAXoECAUQBg#imgrc=
1GTDM_9eoSNIKM: acessado 02/02/2019 

zoom 

Zoom - Istvan Banyai (livro sem texto).mp4


PROJETO PEDAGÓGICO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+funil&tbm=isch&source=i
u&ictx=1&fir=q1qNA-CIQq-
FfM%253A%252CSvZVjr6loXEBrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSwHhvlY2TC2VDoVfYSGby1Dw6D3Q&sa=X&ved=2ahUKEwiJ17Ov0bThAh
VXHLkGHZMRCTcQ9QEwB3oECAcQEg#imgrc=q1qNA-CIQq-FfM: acessada 
03/04/19 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+funil&tbm=isch&source=iu
&ictx=1&fir=q1qNA-CIQq-
FfM%253A%252CSvZVjr6loXEBrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSwHhvlY2TC2VDoVfYSGby1Dw6D3Q&sa=X&ved=2ahUKEwizo9rezrThAhV
4IrkGHT6NApQQ9QEwB3oECAcQEg#imgdii=GPL0OR9DglFw2M:&imgrc=79
f_Bf0nh4JrdM:&vet= 1 acessado 03/04/19 

Diferença entre Projeto Pedagógico 
e Iniciação Científica 
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Segundo a Folha de São Paulo, edição de 24/02/2019, de 

Bianca Zanatta “Competências socioemocionais 

são o ‘pote de ouro’ do novo mercado de trabalho”. 

Saber se relacionar, 

ser colaborativo, ter 

postura proativa, 

criatividade e 

energia na execução 

das tarefas são 

quesitos que entram 

nas novas avaliações 

e pesam tanto ou 

mais na balança do 

que a formação 

técnica.  

 

Propósito. Karoline Mendes e Matheus Nascimento tiveram aulas no Proa. FOTO: Werther 
Santana/Estadão 



FASES DA PESQUISA – INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

ANTES 

 PLANO DE 

PESQUISA estrutura 

formal. 

 
 

DURANTE 

 CADERNO DE CAMPO, 

DIÁRIO DE BORDO 

 PASTA DE ANEXOS 

DEPOIS 

 RELATÓRIO 

ARTIGO 

CULMINÂNICA 

 Banner  

 Estande 

Feira Municipal de São Sebastião do Cai/2015 
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entifica,online_chips:conhecimento+cient%C3%ADfico&sa=X&ved=0ahUKEwi-rYf-
nMTgAhVTH7kGHfPuDHQQ4lYIMigL&biw=1094&bih=486&dpr=1.25#imgrc=E09U9ZjvaKG29M: 
acessado 02/02/3010 
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http://www.google.com/search?tbm=isch&q=imagens+pesquisa+cientifica&chips=q:imagens+pesquisa+cientifica,online_chips:conhecimento+cient%C3%ADfico&sa=X&ved=0ahUKEwi-rYf-nMTgAhVTH7kGHfPuDHQQ4lYIMigL&biw=1094&bih=486&dpr=1.25


ESTRUTURA DO PLANO DE PESQUISA 

 TEMA 

 JUSTIFICATIVA 

 PROBLEMA 

 HIPÓTESE 

 OBJETIVOS 

 OBJETO 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 METODOLOGIA 

 CRONOGRAMA 

 ANÁLISE DE DADOS 

 REFERÊNCIAS 

 CADERNO DE CAMPO OU DIÁRIO DE BORDO 



CADERNO DE CAMPO 

O caderno de campo é um instrumento 

indispensável para o êxito e credibilidade de uma 

pesquisa científica. No caderno de campo, deve 

conter o registro detalhado das informações, 

observações, bem como as reflexões que surgem 

durante toda a pesquisa. 
 

É a forma de registro diário de tudo que diz 

respeito ao assunto pesquisado: datas, dados de 

bibliografias consultadas, endereços, transcrições 

sintéticas de livros, revistas, visitas, conversas 

mantidas com pesquisadores, pareceres do 

orientador, etc. 
 

http://www.mostratec.com.br/pt-br/edicao-atual/desenvolva-seu-projeto/caderno-de-

campo acessado em 12/02/2018 

http://www.mostratec.com.br/pt-br/edicao-atual/desenvolva-seu-projeto/caderno-de-campo
http://www.mostratec.com.br/pt-br/edicao-atual/desenvolva-seu-projeto/caderno-de-campo
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http://www.mostratec.com.br/pt-br/edicao-atual/desenvolva-seu-projeto/caderno-de-campo
http://www.mostratec.com.br/pt-br/edicao-atual/desenvolva-seu-projeto/caderno-de-campo
http://www.mostratec.com.br/pt-br/edicao-atual/desenvolva-seu-projeto/caderno-de-campo


GÊNERO TEXTUAL 



Este é um caderno de notas de Marie Curie, utilizado entre 1899 - 1902 
contendo notas de um experimento com substâncias radioativas. O caderno 
ainda é radioativo e continuará assim por 1500 anos. 
 
Fonte: Wellcome imagens  
Via: Nobel Prize 



COLAGENS? NÃO MAIS 



DESENHOS, GRÁFICOS, DIAGRAMA DE BLOCO ...? SIM 



CADERNO DE CAMPO OU DIÁRIO DE BORDO 

É um elemento importante que deve 

acompanhar todas as etapas do processo da 

pesquisa. Todas as informações pertinentes à 

pesquisa devem estar registradas nesse 

instrumento.  

É fundamental que o(s) aluno(s) participe(m) 

efetivamente desse registro, seja por meio de 

desenho, escrita, ou falas registradas pelo 

professor orientador, quando se tratar de 

alunos ainda não alfabetizados.  

Importante: O orientador também deve fazer 

os registros das combinações e ajustes no 

Caderno de Campo. 



PASTA DE ANEXO 

Recomenda-se que materiais como cópias, fotos, 

textos impressos, entre outros, sejam colocados 

em uma pasta de anexos ou documentos.  

Ao final, tanto o caderno de campo quanto a 

pasta de anexos servirão de apoio para a escrita 

do relatório. 

 



É o “senso 

comum”. 

Uma frase  

de “ação” *. 
Sem justificativa 

ou explicação 

 *Ações parciais. 

O que atingir 

com a pesquisa. 

O que já foi 

escrito sobre ... 

Análise de 

Dados 

Iniciação 

Científica 

Problema 

*“Verdade” a ser 

comprovada ou 

não. 

Afirmação clara 

ESTRUTURA DO 

PLANO DE 

PESQUISA 

Tema 
“Termo” * 
Palavra chave 

Explicação da 

origem da 

“dúvida” 

Curiosidade 

Questionamento 

Solução a ser 

pesquisada 

*Ser exequível 

Uma frase 

“clara” (?) 

Uma questão 

específica a ser 

resolvida * 

 

Assunto 

Área 

Justificativ

a 

Convencimento 

*Relevância 

 * Texto 

Hipótese(s) 

Objetivos 

Geral 

Específico(s) 

*Foco, delimitada, 

abrangência ...*  

Uma 

frase   

“curta” * 

O que fazer para 

atingir o objetivo 

geral. 

É o que vai fazer  

É a descrição 

da estratégia *  

Ações para 

atingir os 

objetivos  * 

São os passos e 

procedimentos  

Especificação das 

atividades no 

tempo 

É o planejamento 

no tempo  

Conjunto  de 

“ações”, 

sequência. * 

Objeto 

Área da pesquisa 

*  
Revisão 

Bibliográfic

a 

*Tem “Autoria” 

* 

Metodologi

a 
Cronogram

a 

Como será feita 

a avaliação 

Referências 

As referências 

usadas nas 

citações e outras  * 

*Em forma de 

tabela * 

“Postos-chave” 
*Compara 

“padrão” 

6. Objetivo Geral.ppt
6. Objetivo Geral.ppt
3. Tema.ppt
2.Problema.ppt
4. Justificativa.ppt
4. Justificativa.ppt
problema_objetivo.docx
5. Hipótese.ppt
Tabela pesquisa.docx
10. Metodologia.ppt
7. Objetivo específicos.ppt
8. Objeto.ppt
9. Revisão Bibliográfica.ppt
12. Referências.ppt
11. Cronograma.ppt


IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO COMPARAÇÃO 

Identificar Descrever Comparar 

Reconhecer Caracterizar Diferenciar 

Denominar Expor Contrastar 

Apontar Narrar Relacionar 

Indicar Traçar Confrontar 

Designar Contar Igualar 

Intitular Listar Discernir 

Mostrar Relatar Separar 

Rotular Imitar Nivelar 

Assinalar Apresentar Discriminar 

Mencionar Enumerar Ligar 

Evocar Excluir/incluir 

Determinar   Traçar paralelo 

Refletir/citar     

      

Verbos adequados à formulação de objetivos 
https://www.pedagogia.com.br/projetos/como.php acessado em 04/04/2019 

https://www.pedagogia.com.br/projetos/como.php


CLASSIFICAÇÃO CONCLUSÃO APLICAÇÃO 

Classificar Concluir Aplicar 

Escolher Deduzir Empregar 

Ordenar Decidir Utilizar 

Numerar Justificar Construir 

Separar Resumir Praticar 

Selecionar Criticar/julgar Efetuar 

Distinguir Analisar Executar 

Agrupar/reagrupa

r 

Apreciar Efetivar 

Categorizar Examinar Criar 

Colecionar Conceituar Elaborar 

Dividir Definir Confeccionar 

Subdividir Generalizar Explicar 

Qualificar Inventar 

Verbos adequados à formulação de objetivos 
https://www.pedagogia.com.br/projetos/como.php acessado em 04/04/2019 

https://www.pedagogia.com.br/projetos/como.php


VERBOS POSSÍVEIS DE SE UTILIZAR NUMA 

PESQUISA (SUGESTÕES) 
 

conhecer 

  

 

compreende

r 

 

analisar 

 

sintetizar 

 

avaliar 

 

apontar;  

citar; 

classificar; 

definir; 

descrever; 

identificar; 

reconhecer; 

relatar. 

 

concluir; 

deduzir; 

demonstrar; 

determinar; 

diferenciar; 

discutir; 

interpretar; 

localizar; 

reafirmar. 

 

comparar; 

criticar; 

debater; 

diferenciar; 

examinar; 

investigar; 

provar; 

ensaiar; 

medir; 

testar; 

monitorar. 

 

compor; 

construir; 

documentar; 

especificar; 

esquematiza

r 

formular; 

produzir; 

produzir; 

propor; 

Reunir. 

 

argumentar; 

contrastar; 

decidir; 

escolher; 

estimar; 

julgar, 

medir, 

selecionar. 



COMPETÊNCIAS  

GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

1. CONHECIMENTO. 

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 

entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

 

Para: Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar com a sociedade. APRENDER A APRENDER. 

 

É a base da Iniciação científica – aprender a aprender 

dando significado para o processo de aprendizagem – 

conhecimento, habilidade, atitudes e valores. 



COMPETÊNCIAS  

GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

2. PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO. 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 

própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 

análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 

 

Para: Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas. 

 

É a busca por novos conhecimentos através do exercício da 

curiosidade, questionamento e busca de soluções – método 

científico. 

 



3. REPERTÓRIO CULTURAL. 

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

 

Para: Fruir e participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural. 

 

Tanto nas questões que poderão ser tema da pesquisa 

como principalmente nas Feiras, eventos e 

apresentações 

 



4. COMUNICAÇÃO 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 

Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 

para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo. 

 

Para: Expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, 

sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 

Em toda exposição do projeto nos espaços próprios (sala 

de aula, feira da escola, feira municipal, feiras regionais 

entre outras) – língua materna e suas formas, corporal, 

imagens, sons, cores, esquemas .... 
 

 



5. CULTURA DIGITAL. 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. 

 

Para: Comunicar-se, acessar e produzir informações e 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. 

 

Uso das tecnologias como meio e/ou fim, mas 

especialmente da Revisão Bibliográfica. 

 



6. TRABALHO E PROJETO DE VIDA. 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 

vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. 

 

6. Para: Entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à 

cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, 

criticidade e responsabilidade. 

 

A Pesquisa como processo de aprender a aprender como preparação 

para a vida. 



7. ARGUMENTAÇÃO. 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 

para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 

local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao 

cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 

Para: Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência 

socioambiental, consumo responsável e ética. 

 

Durante toda a elaboração (referencial teórico) e execução da 

pesquisa (trabalho em equipe exige negociação com argumentação), 

mas principalmente quando o trabalho for submetido a uma banca 

avaliadora. 

 



8. AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO. 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 

emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

 

Para: Cuidar de sua saúde física e emocional, 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

 

Trabalho em grupo. Capacidade de autoconhecimento e 

reconhecer a si e o outro como sujeitos. 

 

 



9. EMPATIA E COOPERAÇÃO 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro 

e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

 

Para: Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, 

sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

Trabalho em grupo. Capacidade de autoconhecimento e reconhecer 

o outro como sujeito, nos processos de avaliação .... 

 



10. RESPONSABILIDADE E CIDADANIA. 

 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, respon-

sabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, to-

mando decisões com base em princípios éticos, demo-

cráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Para: Tomar decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Ser protagonista do seu processo de aprendizagem com 

... 

 

 


