
A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza 

concepções da educação humanista, despertando-nos para a 

importância de uma , aquela que acolhe, Escola Humanizada

cuida, respeita a diversidade, garante a consolidação da 

aprendizagem e prepara o aluno para agir na sociedade.

Esse tipo de escola materializa a compreensão acerca dos 

quatro pilares da educação, recomendados pela UNESCO* 

para o século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a conviver.

A Rede Municipal de Ensino de Anguera quer mobilizar todos 

os segmentos da comunidade escolar com o objetivo de 

estabelecer as seguintes características, nas unidades de 

ensino:

*UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.



Inicialmente, torna-se necessário reconhecer e agir 

respeitando e valorizando a diversidade em todos os seus 

campos, bem como as diferenças de tempo, espaço, ritmo e 

o u t r o s  f a t o r e s  c a r a c t e r í s t i c o s .  N o  t o c a n t e  a o 

desenvo lv imen to ,  requer  desper ta r  o  foco  nas 

individualidades de cada aluno. É preciso ter clareza sobre o 

nível de aprendizagem de cada aluno, em particular. Saber 

como cada um da turma se encontra no nível de consolidação 

da aprendizagem, visto a necessidade em realizar as 

interferências pedagógicas que poderão ser decisivas para o 

avanço.

Uma das novidades da BNCC é a responsabilidade que a 

escola passa a ter como as competências socioemocionais. 

Bem pertinente ao poema do educador Paulo Freire:

Escola é sobretudo, gente.
Gente que trabalha, que estuda,
Que alegra, se conhece, se estima.

A autoconsciência, a autogestão, a consciência social, as 

habilidades de relacionamento e a tomada de decisões 

responsáveis são comportamentos, atitudes e vivências que 

devem ser observadas na escola, por parte de todos os 

segmentos que a compõe.

ØAMBIENTE AGRADÁVEL E FAVORÁVEL ÀS BOAS RELAÇÕES

ØACOMPANHAMENTO DO ALUNO EM SUAS INDIVIDUALIDADES



Aquele que acredita no protagonismo do aluno, e assim, busca 

garantir as condições necessárias para que esse participe 

ativamente das aulas. O professor é um mediador, a partir de 

suas experiências. Estimula iniciativas do aluno nas 

estratégias de construção da aprendizagem. Valoriza os 

conhecimentos prévios e utiliza de metodologias favoráveis à 

ampliação dos conhecimentos a partir de um contexto, da 

realidade vivenciada, de fatos, de recursos concretos e da 

modelagem.

O educando que é incentivado a fazer uso dos conhecimentos 

prévios para avançar em novas aprendizagens, que usa de 

criatividade frente aos desafios dos seus estudos, que aplicam 

ideias estratégicas nos exercícios que lhes são propostos, que 

aguça em sua curiosidade buscando novas descobertas; 

aquele que movimenta sua turma e toda escola a partir do seu 

talento. Aquele que alimenta sonhos, que toma atitudes e 

ações influenciadoras na busca de melhorias para si, para seus 

colegas, sua turma e sua escola, em termos da aprendizagem, 

da convivência e da construção de um ambiente educativo, 

saudável e interativo com a sociedade. Na Educação Infantil, o 

incentivo para a formação de uma criança protagonista, parte 

do estímulo à autonomia e à linguagem, avançando para o 

letramento, rumo ao ingresso nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.

ØALUNO PROTAGONISTA

ØPROFESSOR FACILITADOR



Numa Escola Humanizada, todos são educadores. Não 

apenas os Professores, os Coordenadores Pedagógicos e os 

Gestores, como também os Agentes de Portaria, Serventes, 

Merendeiras, Auxiliares de Ensino, Monitores, Servidores 

Administrativos, Motoristas do Transporte Escolar, e todos os 

demais segmentos podem colaborar com o processo de 

aprendizagem na escola. Todos os membros da comunidade 

escolar possuem experiências de vida que podem contribuir 

para a formação integral do aluno. Até mesmo os próprios 

alunos devem ser incentivados a contribuir mutuamente com as 

práticas educativas entre si.

Com dedicação, compromisso, responsabilidade profissional e 

as condições necessárias, há de se construir, no dia a dia, em 

cada unidade de ensino, uma verdadeira Escola Humanizada!

Uma Escola Humanizada prepara o aluno para os desafios da 

vida, a partir do conhecimento. Assim, é primordial prezar pelo 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem com foco nas 

competências e habilidades da BNCC. É princípio fundamental 

da Escola Humanizada, preparar o aluno em sua formação 

integral, sendo imprescindível a qualidade do ensino e a 

garantia da consolidação da aprendizagem.

Renan Iury Mendes Brito
Secretário de Educação

ØFOCO NA GARANTIA DA APRENDIZAGEM

ØTODOS DA COMUNIDADE ESCOLAR SÃO EDUCADORES
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