
 

 

 

 

A REDUCAR entende que as suas escolas representam o espaço onde ocorrem 

aprendizagens significativas que propiciem o desenvolvimento de todos aqueles que por elas 

passam, ao longo do período de desenvolvimento, tanto intelectual, quanto social, sendo 

acolhedora das mais diversificadas culturas, crenças e valores. 

Dessa forma, o Colégio Nossa Senhora da Misericórdia sendo uma instituição dinâmica 

e aberta às transformações, o desenvolve um currículo que compreenda todas as situações 

vivenciadas por seus alunos, dentro e fora do ambiente escolar, bem como as experiências 

acumuladas por ele, em suas relações sociais. Esses elementos contribuem para sua 

formação, auxiliando a escola a subsidiar sua ação pedagógica, utilizando-se de todos os 

recursos que possibilitem a conduta educativa, articulando teoria e prática, permitindo a 

reformulação constante desse currículo. 

O currículo escolar considera os conteúdos acadêmicos em diálogo com o 

conhecimento do senso comum trazido pelos alunos. O currículo formal (estrutural) e o 

currículo em formação (que depende das experiências dos alunos) ressaltam a importância da 

aprendizagem de atitudes, valores e comportamentos necessários para que os alunos sejam 

preparados para a vida em sociedade. 

Como parte do currículo, destacamos a Pastoral Escolar da REDUCAR, que deve atuar 

na escolha de valores de vida presentes de forma operante e que permitam ao aluno inserir-se 

como membro ativo na comunidade. Essa inserção se dá de forma responsável, em 

solidariedade com os outros, sendo testemunha viva do amor de Deus entre os homens, 

revelado no carisma das filhas de Nossa Senhora da Misericórdia e na identidade da educação 

católica. 

No desenvolvimento do currículo, sempre serão observados os princípios de sequência, 

interdisciplinaridade e contextualização, entre os conteúdos programáticos das disciplinas 

estudadas. 

É importante destacar que o currículo também deve promover o destaque à formação 

tecnológica básica, à compreensão do significado das Ciências, das Letras e das Artes. 

Também é relevante o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, bem 

como a Língua Portuguesa, como instrumento de comunicação e acesso ao conhecimento. O 

exercício da cidadania, a adoção de metodologias de ensino e avaliação que estimulem a 

iniciativa dos alunos também deverão ser motivos de reflexão. 



 

 

 

 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação Infantil contemplará integradamente as atividades tipicamente educativas e 

as de cuidados gerais com os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e 

sociais da criança, nas várias etapas de seu desenvolvimento.  

Os eixos curriculares deverão contribuir para o desenvolvimento da representação 

linguística e simbólica, da compreensão progressiva das relações lógico-matemáticas e da 

socialização da criança. 

Estes eixos serão desenvolvidos em todas as fases da Educação Infantil, com objetivos 

específicos para cada estágio, obedecidos os princípios de graduação, continuidade e 

equilíbrio.  

 ENSINO FUNDAMENTAL 

 O currículo do Ensino Fundamental será obrigatoriamente constituído de uma Base 

Nacional Comum complementada por uma Parte Diversificada: 

 I- A Base Nacional Comum será integrada por componentes curriculares das Áreas do 

Conhecimento, a saber: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e 

Educação Física; 

 II- A Parte Diversificada incluirá obrigatoriamente o ensino, de pelo menos, uma 

Língua Estrangeira e abrangerá  disciplinas de livre escolha da escola. 

 A Base Nacional Comum e a Parte Diversificada deverão integrar-se, visando 

estabelecer a relação entre a Educação Fundamental e a Cidadania, através da articulação das 

Áreas do Conhecimento e de vários aspectos relacionados com a  Saúde,  Sexualidade,  Vida 

Familiar e Social,  Meio Ambiente,  Trabalho,  Ciência e  Tecnologia, Cultura e  Linguagens.  

 A Parte Diversificada do currículo propiciará, de maneira específica, a introdução de 

projetos e atividades diversificadas.  

 No desenvolvimento do currículo serão sempre observados os princípios de 

sequência, interdisciplinaridade e contextualização entre os conteúdos programáticos das 

disciplinas estudadas. 

 Os conteúdos curriculares do Ensino Fundamental observarão as seguintes diretrizes: 



 

 

 

 

I- a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II- das condições de escolaridade do aluno; 

III- orientação para o trabalho; 

IV- promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

 ENSINO MÉDIO 

O currículo do Ensino Médio será obrigatoriamente constituído de uma Base Nacional 

Comum complementada por uma Parte Diversificada. 

 I- A Base Nacional Comum agrupará os conhecimentos em três áreas curriculares: 

 a) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa e Artes. 

 b) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Matemática, Física, Química 

e Biologia; 

 c) Ciências Humanas e suas Tecnologias: Geografia, História, Sociologia e Filosofia. 

  II- A Parte Diversificada abrangerá duas línguas estrangeiras e disciplinas de livre 

escolha da escola. 

 A Parte Diversificada deverá ser organicamente integrada com a Base Nacional 

Comum, por contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, 

desdobramento e outras formas de integração. 

 Os conteúdos e competências incluídos na Parte Diversificada poderão ser 

selecionados em uma ou mais Áreas de Conhecimentos, reagrupados, desdobrados e 

desenvolvidos por meio de projetos e estudos focalizados em situações selecionadas, de 

acordo com a proposta pedagógica da escola. 

 As línguas estrangeiras, tanto as obrigatórias quanto as optativas, serão incluídas no 

cômputo da carga horária da Parte Diversificada.  

 No estudo da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada deverão ser observadas 

as definições doutrinárias sobre os fundamentos estéticos, políticos e éticos da educação e 

os princípios pedagógicos da Identidade, Diversidade e Autonomia, da Interdisciplinaridade 



 

 

 

 

e da Contextualização e  considerados os estudos de formação geral e a preparação básica 

para o trabalho. 

 No desenvolvimento do currículo deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 

 I- a difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

 II - a consideração das condições de escolaridade dos alunos da escola; 

 III- a orientação e preparo para o trabalho; 

 IV- a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

 O currículo do Ensino Médio deverá promover o destaque à educação tecnológica 

básica, à compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico 

de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação e o acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; a adoção de 

metodologias de ensino e avaliação que estimulem a iniciativa dos alunos. 

 As metodologias, os conteúdos curriculares e as formas de avaliação serão 

organizados de forma que ao final do curso o aluno demonstre as seguintes competências: 

I- domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

 II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

 III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da  

cidadania. 

 

 


