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Ementa:
A tensa convivência entre tradição escolar e as exigências de mudança ou transformação
social; entre cultura escolar reprodutora e cultura escolar contra-hegemônica, entre a
escola que produz o analfabetismo e a escola que produz leitores e escritores críticos,
criativos e comprometidos com um mundo melhor, porque mais justo e mais
democrático. O papel político-social da professora alfabetizadora e d@s demais
profissionais da escola – professor@s, equipe dirigente, funcionári@s, pais e mães e
quem mais participe da formulação, desenvolvimento, avaliação e replanejamento do
projeto político-pedagógico.
A alfabetização como um processo que começa muito das crianças entrarem na escola,
tem a sua culminância nas primeiras sérias e tem continuidade em toda a escolaridade e
por toda a vida.
Ciclo e série como estruturas organizativas de currículo: o que muda e porque.
Temposespaços escolares: entre a rigidez e a flexibilização. As tensas relações entre
professores e alunos: o que aprende quem ensina e o que ensina quem aprende. O
conhecimento como eixo central do currículo: entre a transmissão do conhecimento e o
conhecimento como redes de saberes e fazeres. Processos avaliativos: critérios, formas e
instrumentos. As tensas conexões entre como e o que se ensina e a forma como se
avalia. As lógicas operatórias dos sujeitos do processo pedagógico. O cotidiano escolar
como tempoespaço de tensões, de encontros e desencontros, de tessituras,
esgarçamentos e re-tessituras das redes de saberes e fazeres.
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