Jornada Pedagógica
Organizadores Curriculares Essenciais Ensino Fundamental
Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC)
Superintendência de Políticas para Educação Básica (SUPED)
Diretoria de Currículo, Inovação e Tecnologias Educacionais (DIRC)
Coordenação de Educação Infantil e Ensino Fundamental (CEI)

Por que Organizador Curricular
Essencial?
Para (re)orientação do processo de ensino e da
aprendizagem, no contexto da Pandemia da
COVID- 19, definindo competências e habilidades
essenciais para cada ano, em observância à
progressão da aprendizagem dos(as) estudantes,
de forma a evitar prejuízos para a continuidade
dos seus estudos.

MOVIMENTOS DA SEC NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DA COVID-19
Mobilização da equipe interna da SEC para o
desenvolvimento de atividades para os(as) estudantes
do Ensino Fundamental - Anos Finais.

Produção de roteiros de estudo de todos os
componentes curriculares para os(as) estudantes.
Disponibilização dos roteiros de estudo, no período de
abril a julho, em plataforma própria.

MOVIMENTOS DA SEC NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DA COVID-19
Voluntariado de professores(as) para a
realização de ações voltadas ao aprendizado
dos(as) estudantes.
Seleção dos organizadores curriculares essenciais.
Elaboração dos "Cadernos de Apoio às
Aprendizagens dos Estudantes".

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS
ORGANIZADORES CURRICULARES ESSENCIAIS
•Seleção de competências e habilidades contidas no DCRB, tendo em vista a
progressão da aprendizagem dos(as) estudantes para a consolidação do ano/etapa,
em relação a cada componente curricular;
•Apresentar convergência com o "Mapa de Foco"/"Aprendizagem Foco", do Instituto
Reúna/Itaú Social.
•Equilíbrio entre as unidades temáticas/linguagens, as competências, as habilidades
e os objetos de conhecimento definidos no DCRB para as 3 (três) unidades
letivas;
•Respeitar o tempo e os dias do novo calendário letivo, decorrente da Pandemia da
COVID-19.

Componentes Curriculares - Anos Iniciais e
Anos Finais
I - Linguagens

Língua Portuguesa
Língua Estrangeira
Educação Física
Arte

II - Matemática

Matemática

III - Ciências da Natureza

IV - Ciências
Humanas
V - Ensino Religioso

História
Geografia
Ensino
Religioso

Ciências da
Natureza

O componente curricular de Ensino Religioso
deve ser inserido em atividades curriculares,
com tratamento globalizado.

IMPORTANTE!
A expectativa do coletivo da SEC e dos(as) professores(as)
colaboradores(as) das unidades escolares é contribuir para a
reestruturação do trabalho pedagógico das unidades escolares.
Inconcluso, o trabalho que vem sendo desenvolvido constitui-se
num passo importante para o "novo normal" que precisa ser
assumido. Logo, o engajamento e a mediação de todos(as), nas
diferentes funções, são fundamentais para a realização de um
bom trabalho, mesmo em um tempo tão diverso.

Contatos
Coordenação
de Educação
Infantil e
Ensino
Fundamental

Coordenadora: Professora
Kátia Matheó
coordenacaodeensinofundamen
tal@enova.educacao.ba.gov.br

(71) 3115 – 9187

