
Materiais Gratuitos Para Concursos – Educação: 
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 

 

 

EDUCAR NA DIVERSIDADE - PEB Ⅰ 
 

 

Educar na diversidade 

Os seres humanos são diferentes entre si sob todos os pontos de vista. A escola foi 

criada para homogeneizar. Hoje, no entanto, se exige dela que avance para a integração e para                

uma cultura da diversidade, que viva as diferenças como uma riqueza e não como um               

obstáculo. Isso supõe mudanças profundas na escola. Supõe mudar, entre outras coisas, a             

concepção da atividade escolar. Ela deve ser capaz de conseguir que todos trabalhem e              

aprendam a partir de suas próprias possibilidades. O primeiro passo seria o de trabalhar a               

partir do pensamento de cada um, considerando com clareza o que cada um pode aprender               

em cada caso. Na opinião dos autores os ingredientes para educar na diversidade são:              

atividades significativas, atividades motivadoras e funcionais, trabalho em grupos, avaliação          

formativa e personalizada.  

 

Cada aluno é diferente 

 

As ideias das crianças não são inatas, não são adquiridas sem estímulo (espontaneamente). A              

linguagem escrita faz parte da realidade em que as crianças nascem (na rua, na TV, nos jornais,                 

nos outdoors etc), mas, essa presença passiva não é suficiente para que a criança aprenda; ela                

aprende mediante a atividade -externa e interna - com a linguagem escrita e para que a                

criança se mostra ativa frente à linguagem escrita é necessário que tenha a experiência de ver                

os adultos utilizarem ativamente a leitura e a escrita. Já foi demonstrada a estreita relação               

entre a 

experiência de ter escutado histórias lidas e as possibilidades de êxito escolar de uma criança. 

 

Da diferença à desigualdade? 

 

A diversidade poderá transformar-se em desigualdade se a escola não agir positivamente para             

igualar as oportunidades de acesso de todos os alunos à cultura escrita. A mesma atividade, do                

mesmo modo, ao mesmo tempo, com a mesma avaliação mantém intactas as diferenças             

levando a desigualdades. Educar na diversidade e aprendizagem significativa: duas faces da            

mesma moeda 

Ler e escrever são atividades cognitivas bastante complexas, os ritmos de aprendizagem            

variam de uma criança para outra e muitas crianças demoram a aprender a ler e a escrever;                 

algumas nem chegam a fazê-lo. O que afirmamos é que tanto a leitura como a escrita são                 

atividades cognitivas que requerem pensamento reflexivo. Escrever é muito mais do que um             

problema gráfico e ler é muito mais que reconhecer letras. Partir do pensamento infantil              
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facilita o ensino; a criança deixa de dizer "não sei" e se permite escrever e ler e sua reflexão é                    

entendida e estimulada. Os professores podem agir com maior tranquilidade quando           

entendem o que acontece na mente as crianças. Há dois argumentos fundamentais para se              

trabalhar com essa 

proposta: mais motivação e reflexão de todos os alunos e a própria diversidade que permite o                

trabalho em pequenos grupos o que estimula a discussão e a reflexão. 

 

 

 

Aprendizagem precoce? Não! 

 

Essa proposta não deve ser entendida como uma forma de acelerar, precocemente, a             

aprendizagem da leitura e escrita. As situações propostas em aula não supõem e nem exigem               

que todos respondam no mesmo nível. Ao escrever todos aprendem e não se angustiam com               

uma tarefa que, tradicionalmente, parece impossível: todos podem responder embora cada           

resposta seja diferente. 

 

Atenção! Não escolarizar a Educação Infantil 

 

A Educação Infantil tem objetivos diferentes daqueles do Ensino Fundamental. As crianças            

devem ser estimuladas, devemos oferecer oportunidades de acesso à linguagem escrita e não             

escolarizá-las. 
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