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A organização do Ensino Fundamental em ciclos acontece na 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo desde 1992, quando foram 

criados os Ciclos Inicial, Intermediário e Final, tendo a psicologia de 

Piaget (1976), Wallon (1968) e Vygotsky (1988) como bases de fun-

damentação. Os ciclos são vistos como processos contínuos de for-

mação, que coincidem com o tempo de desenvolvimento da infância, 

puberdade e adolescência e obedecem a movimentos de avanços e 

recuos na aprendizagem, ao invés de seguir um processo linear e pro-

gressivo de aquisição de conhecimentos.

O Currículo da Cidade preserva a subdivisão do Ensino Fundamental de 

nove anos em três ciclos. O Ciclo de Alfabetização compreende os três primeiros 

anos (1º, 2º e 3º). O Interdisciplinar envolve os três anos seguintes (4º, 5º e 6º).  

O Autoral abarca os três anos �nais (7º, 8º e 9º).

O propósito é oferecer ao estudante um maior tempo de aprendizagem no 

âmbito de cada ciclo, em período longitudinal de observação e acompanhamen-

to, levando em conta seu desenvolvimento intelectual e afetivo e as suas caracte-

rísticas de natureza sociocultural.

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

O Ciclo de Alfabetização (1o ao 3o ano) é entendido como tempo sequencial de 

três anos que permite às crianças construírem seus saberes de forma contínua, res-

peitando seus ritmos e modos de ser, agir, pensar e se expressar. Nesse período, prio-

rizam-se os tempos e espaços escolares e as propostas pedagógicas que possibilitam 

o aprendizado da leitura, da escrita e da alfabetização matemática e cientí�ca, bem 

como a ampliação de relações sociais e afetivas nos diferentes espaços vivenciados.

O Currículo da Cidade para o Ciclo de Alfabetização também reconhece, assim 

como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2015), que:
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As infâncias são diversas. Crianças são atores sociais com identidades e atuações 

próprias, que passam por diferentes processos físicos, cognitivos e emocionais, 

vêm de contextos distintos, têm necessidades especí�cas e características indivi-

duais, como sexo, idade, etnia, raça e classe social. 

Crianças são detentoras de direitos e deveres. As crianças do mundo atual são 

reconhecidas na sociedade cada vez mais como sujeitos de direito, deveres e 

como atores sociais, com identidades e atuações próprias.

Crianças têm direito a acessar múltiplas linguagens, inclusive a escrita. Nessa 

fase, a escola deve promover, além da convivência com o lúdico, a leitura e a pro-

dução textual de forma integrada às aprendizagens dos diferentes Componentes 

Curriculares. Por outro lado, não deve forçar a alfabetização precoce ou obri-

gar as crianças a aprender a ler, escrever e operar matematicamente por meio de 

exercícios enfadonhos e inadequados para a sua faixa etária.

A brincadeira é um direito fundamental da criança. O brincar constitui-se em 

oportunidade de interação com os outros, de apropriação cultural e de tomada de 

decisões capazes de tornar a aprendizagem mais signi�cativa.

Atividades lúdicas e desafiadoras facilitam e mobilizam a aprendizagem esco-

lar. Jogos e brincadeiras contribuem de forma preponderante para o desenvolvi-

mento das crianças, pois permitem que elas vivenciem diferentes papéis, façam 

descobertas de si e do outro, ampliando as suas relações interpessoais e contri-

buindo para desenvolver o raciocínio e a criatividade (RODRIGUES, 2013, p. 

10). Também promovem a apropriação do Sistema de Escrita Alfabético (SEA), 

do Sistema de Numeração Decimal (SND), bem como auxiliam o trabalho peda-

gógico com outros componentes curriculares.

A sala de aula, o pátio, o parque e a brinquedoteca têm grande significado para as 

crianças e podem auxiliar na aprendizagem. Espaços escolares diversi�cados são 

potencialmente lúdicos e adequados ao desenvolvimento das ações pedagógicas.

O Ciclo de Alfabetização demanda um trabalho docente coletivo, sistemático e 

coordenado. Professores precisam atuar de forma conjunta para assegurar a con-

tinuidade e complementariedade do processo pedagógico ao longo dos três anos. 

Os registros das crianças articulados aos registros de práticas dos professores 

também são fundamentais para que se possa consolidar as experiências vivencia-

das e acompanhar o progresso das crianças. 
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CICLO INTERDISCIPLINAR

O Ciclo Interdisciplinar (4o ao 6o ano) tem a �nalidade de integrar os saberes 

básicos constituídos no Ciclo de Alfabetização, possibilitando um diálogo mais 

estreito entre as diferentes áreas do conhecimento. Busca, dessa forma, garantir 

uma passagem mais tranquila do 5º para o 6º ano, período que costuma impactar 

o desempenho e engajamento dos estudantes.

O Currículo da Cidade para o Ciclo Interdisciplinar valoriza, fortalece e dia-

loga com experiências já desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino, como:

Projeto de Docência Compartilhada: A iniciativa conduz e direciona os estudan-

tes dos anos iniciais para os anos �nais do Ensino Fundamental, por meio do tra-

balho articulado entre professor polivalente de 4o e 5o anos e professor especia-

lista, preferencialmente de Língua Portuguesa ou Matemática. O propósito não 

é apenas manter a presença contínua de dois professores na mesma sala de aula, 

mas construir parcerias, pelo empenho em planejamento integrado de suas aulas, 

entre duplas docentes de segmentos de ensino diferentes, a �m de que possam 

atuar interdisciplinarmente em suas aulas, abordagens e intervenções pedagógi-

cas, discutir, acompanhar e analisar suas práticas, avaliar seus estudantes e suas 

turmas. A ação precisa se integrar ao Projeto Político-Pedagógico da escola e ser 

orientada pelo coordenador pedagógico.

Interdisciplinaridade: Característica preponderante deste Ciclo, a abordagem 

interdisciplinar entende que cada área do conhecimento tem suas especi�cida-

des, mas precisa articular-se com as demais e com o contexto e as vivências dos 

estudantes para garantir maior signi�cado às aprendizagens, que rompem com os 

limites da sala de aula tradicional, integram linguagens e proporcionam a criação 

e apropriação de conhecimentos. O articulador mais signi�cativo entre as dife-

rentes áreas do conhecimento está na formulação da pergunta epistemológica: o 

que vou conhecer? Qual o problema do conhecimento? O que mudou em mim 

quando aprendi e conheci? Essas e outras questões podem integrar professores e 

suas práticas docentes.

CICLO AUTORAL

O Ciclo Autoral (7o ao 9o ano) destina-se aos adolescentes e tem como objetivo 

ampliar os saberes dos estudantes de forma a permitir que compreendam melhor 

a realidade na qual estão inseridos, explicitem as suas contradições e indiquem 

possibilidades de superação. Nesse período, a leitura, a escrita, o conhecimento 

matemático, as ciências, as relações históricas, as noções de espaço e de orga-

nização da sociedade, bem como as diferentes linguagens construídas ao longo 

do Ensino Fundamental, buscam expandir e quali�car as capacidades de análise, 

book.curriculo SME_LINGUA INGLESA_AF.indb   42 05/02/18   15:23



PARTE 1 –INTRODUTÓRIO 43

argumentação e sistematização dos estudantes sobre questões sociais, culturais, 

históricas e ambientais.

Os estudantes aprendem à medida que elaboram Trabalhos Colaborativos de 

Autoria (TCAs), seja abordando problemas sociais ou comunitários, seja re�etin-

do sobre temas como infâncias, juventudes, territórios e direitos. O TCA permi-

te aos estudantes reconhecer diferenças e participar efetivamente na construção 

de decisões e propostas visando à transformação social e à construção de um 

mundo melhor.

Essa abordagem pedagógica tem como características:

Incentivar o papel ativo dos estudantes no currículo, de forma a desen-

volver sua autonomia, criticidade, iniciativa, liberdade e compromisso;

Fomentar a investigação, leitura e problematização do mundo real, a 

partir de pesquisas que envolvam diferentes vozes e visões, oferecendo 

várias possibilidades de apropriação, criação, divulgação e sistematiza-

ção de saberes.

Transformar professores e estudantes em produtores de conhecimento, 

criando oportunidades para que elaborem propostas e realizem inter-

venções sociais para melhorar o meio em que vivem.

O Currículo da Cidade no Ciclo Autoral dá ênfase ao protagonismo juvenil e 

no envolvimento dos estudantes em projetos voltados a solucionar problemas reais. 
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