
ENSINO  FUNDAMENTAL   

PANORAMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSO FUNDO: 
ASPECTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O Sistema Municipal de Ensino de Passo Fundo foi instituído pela Lei ordinária no. 3861, de 
04 de janeiro de 2002, complementada pela lei ordinária no. 3975, de 16 de dezembro de 2002, 
institui  o Conselho Municipal de Educação.  Pela referida lei,  o sistema de ensino municipal é 
composto  por:  a)  Instituições  de  ensino  fundamental  e  educação  infantil  mantidas  pelo  Poder 
Público Municipal; b) Instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; c) 
Secretaria Municipal de Educação; d) Conselho Municipal de Educação.

Na estrutura de sistema, a secretaria municipal de educação exerce papel determinante, na 
medida  que  constitui-se  como  órgão  que  planeja,  coordena,  executa,  supervisiona  e  avalia  as 
atividades  de  ensino  a  cargo  do  Poder  Público  Municipal  e  respectivos  serviços  de  apoio;  as 
atividades relativas à educação; instalação e manutenção de estabelecimentos municipais de ensino; 
planejamento e execução do Plano Municipal de Educação e de seus programas setoriais, além das 
competências pertinentes á outros órgãos públicos.

As  instituições  educacionais  mantidas  pelo  Poder  Público  Municipal  compõem,  neste 
panorama,  a  rede  municipal  de  ensino,  que  tem  17.993  alunos  matriculados  regularmente, 
distribuídos em 66 escolas e abrangendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.

No que diz respeito ao Ensino Fundamental, o mesmo é considerado um nível escolar, no 
âmbito do TÍTULO V - Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino; CAPÍTULO I - Da 
Composição dos Níveis Escolares, artigo 21  da Lei  nº  9.394/96  –  Lei  de  Diretrizes  e  Bases 
(LDB), atendendo ao preceito estabelecido no art.   22  da referida lei,  que tem  por finalidade 
“desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o  exercício  da 
cidadania  e  fornecer-lhe  meios  para  progredir   no  trabalho  e  em  estudos  posteriores”  
(BRASIL,  1996),  fato  que  confere  ao  Ensino  Fundamental,  um  caráter  de terminalidade e de 
continuidade,  ao mesmo tempo.   A mesma  Lei,   no  artigo  32,   estabelece  que  o   Ensino 
Fundamental  tem  por  objetivo  a formação básica do cidadão, mediante: “I – o desenvolvimento 
da  capacidade de  aprender,  tendo  como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo; II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, da artes 
e  dos  valores  em que  se  fundamenta  a  sociedade;  III  –  o  desenvolvimento  da  capacidade  de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 
e valores; IV – o fortalecimento dos vínculos de  família, dos  laços de solidariedade humana e da 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social” (BRASIL, 1996) 

Já,  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  indicam  como  objetivos  do  Ensino  
Fundamental que os alunos sejam capazes de:  

−compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos 
e deveres  políticos,  civis  e  sociais,  adotando,  no  dia-a-dia,  atitudes  de solidariedade,  
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;

−posicionar-se  de  maneira  crítica,  responsável  e  construtiva  nas  diferentes  situações  
sociais,  utilizando  o  diálogo  como  forma  de  mediar  conflitos  e  de  tomar  decisões 
coletivas;

−conhecer  características  fundamentais  do  Brasil  nas  dimensões  sociais,  materiais  e 
culturais  como  meio  para  construir  progressivamente  a  noção  de  identidade  nacional  e 
pessoal e o sentimento de pertinência ao país;

−conhecer   e  valorizar   a  pluralidade  do  patrimônio   sociocultural  brasileiro,  bem  como 
aspectos  socioculturais  de  outros  povos  e  nações,  posicionando-se  contra  qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe  social, de crenças, de  sexo, de 
etnia ou outras características individuais e sociais;



−perceber-se integrante,  dependente  e  agente transformador  do ambiente,  identificando seus 
elementos  e  as  interações  entre  eles,  contribuindo  ativamente  para  a  melhoria  do  meio 
ambiente;desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 
suas  capacidades  afetiva,  física,  cognitiva,  ética,  estética,  de  inter-relação  pessoal e  de 
inserção  social,  para  agir  com  perseverança  na  busca  de conhecimento e no exercício  
da cidadania;

−conhecer  o  próprio  corpo  e  dele  cuidar,  valorizando  e  adotando  hábitos  saudáveis como 
um dos  aspectos básicos da qualidade de vida  e  agindo  com  responsabilidade em relação 
à sua saúde e à saúde coletiva;

−utilizar  as  diferentes  linguagens  –  verbal,  musical,  matemática,  gráfica,  plástica  e 
corporal  –  como meio  para  produzir,  expressar  e  comunicar  suas   idéias,   interpretar  e 
usufruir  das  produções  culturais,  em  contextos  públicos  e  privados,  atendendo  a 
diferentes intenções e situações de comunicação;

−saber  utilizar  diferentes   fontes  de   informação  e   recursos   tecnológicos  para  adquirir  e 
construir conhecimentos;

−questionar a  realidade  formulando-se problemas e  tratando de  resolvê-los, utilizando para 
isso  o  pensamento  lógico,  a  criatividade,  a  intuição,  a  capacidade  de  análise crítica, 
selecionando procedimentos e verificando sua adequação. (BRASIL, 1998, p. 55-56)

As práticas pedagógicas encetadas no Ensino Fundamental primam ainda, pela articulação 
dos  quatro pilares do conhecimento: aprender a conhecer, que implica o interesse e a abertura a 
novos conhecimentos;  aprender a fazer,  que traz como consequência a disposição para  executar, 
colocar em prática os conhecimentos aprendidos; aprender a conviver, que aponta para o desafio 
da convivência; e, completando, aprender a ser, que acarreta a condição de cidadania.
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