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Resumo: Esta pesquisa visa a refletir sobre as exigências que a progressão 

continuada traz com relação à atuação do professor de anos iniciais do ensino 
fundamental 1, devido à falta de capacitação contínua que os professores 
apresentam no processo de ensino/aprendizagem, e analisar o que na verdade 
representa a progressão continuada. Participaram da pesquisa professores de 
anos iniciais do ensino fundamental 1.  A pesquisa foi realizada em instituições 
municipais na região metropolitana de Campinas-SP. A educação a cada dia 
vem se desenvolvendo, com mudanças consideráveis para que o processo 
de ensino/aprendizagem ocorra, no entanto o resultado final não tem sido 
satisfatório. O estudo contribui para compreendermos esse novo formato de 
educação por meio de ciclos, a chamada: Progressão Continuada.

PalavRas-Chave: políticas educacionais, ciclos, progressão continuada.

Continuous Progression: its demands regarding tHe PerformanCe 
of tHe teaCHer of initial years of tHe elementary sCHool

abstRaCt: This researches aims to ponder on the demands that the 
continuous progression brings regarding the teacher’s performance in the 
initial years of the elementary school, due to the absence of continuous 
qualification that the teachers present in the teaching/learning process, and 
to analyze what in fact continuous progression represents. The research had 
the participation of teachers of the initial years of elementary school and was 

educação
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accomplished in public schools in the metropolitan area of Campinas, State 
of São Paulo. The education is developing every day with important changes 
so that teaching/learning process occurs, however the final result has not 
been satisfactory. The study will contribute for us to understand the new 
education format through the cycles, the so called Continuous Progression.

KeywoRds:  educational policy, cycles, continuous progression.

introdução

A Lei de Diretrizes e Bases n.o 9.394/96 (LDB) determina que os estabelecimentos 
de ensino fundamental que utilizam progressão regular por série podem adotar o regime de 
progressão continuada sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 
observadas as normas do respectivo sistema de ensino, primando pelo direito do cidadão a uma 
educação de qualidade.

Para Chalita (2007), um dos assuntos mais abordados na área de políticas educacionais 
tem sido a progressão continuada. Discutem-se quais os caminhos que podem aperfeiçoar 
esse sistema, devido a alguns resultados não satisfatórios em longo prazo. Os pontos a 
serem destacados a respeito do assunto são: (1) capacitação de professores; (2) maior 
investimento em material paradidático; (3) presença de psicopedagogo na escola; (4) 
atuação mais intensificada na recuperação que deve acontecer paralelamente ao processo 
de aprendizagem; (5) repensar o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP), que hoje estigmatiza a escola com cores e que contraria em parte 
a proposta de uma educação heterogênea. “O professor precisa gostar de dar aula, gostar 
de trabalhar a heterogeneidade” Chalita (2007, p. 1). 

O que é ensinado tem que ser significativo para o aluno. Muitas vezes o professor 
está ensinando como se o aluno não tivesse nenhuma informação, e, principalmente hoje 
em dia, o aluno tem muita. Vivemos em uma época de informação abundante, fazendo 
com que o desafio atual seja transformar essa informação em conhecimento, o que dá 
início a “outra história”, segundo Chalita (2007).

A progressão continuada, quando bem aplicada, representa um avanço na educação 
brasileira. A crítica feita por alguns pesquisadores, segundo Varón (2003), está mais focada 
no processo de implantação do que em seu conjunto de propostas, em que se enfatiza que a 
escola precisa dispor de instrumentos para implementar a progressão continuada conforme 
previsto no planejamento pedagógico e plano de acompanhamento psicológico da escola.

De acordo com Avellar (2007), a progressão continuada é, na teoria, uma excelente 
saída para resolver em um só golpe dois problemas diferentes: o primeiro é o pedagógico. 
O novo sistema de progressão continuada eleva a autoestima do aluno que não passará 
mais pelo trauma anual da repetência. O segundo problema é estatístico. O Brasil precisava 
cumprir as metas propostas pelo governo no plano decenal da educação, segundo o qual 
o governo brasileiro deveria reduzir o número de crianças fora da escola e repetentes.
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Apesar das experiências que se sucederam, especialmente depois da aprovação 
da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, várias experiências inquestionavelmente bem 
sucedidas vêm sendo feitas (cf. Varón, 2003). Muitas são ainda as resistências à efetivação 
da progressão continuada entre professores, às vezes entre os alunos e seus pais. Parte das 
resistências reside na real dificuldade de se trabalhar com alunos de diferentes níveis de 
aprendizagem e da prioridade dada ao programa, e não ao aluno.

Em entrevista à revista Educar, Varón (2003) diz que a meta é garantir que todos 
tenham acesso à escola e evitar que as crianças abandonem os estudos, o que acontecia 
quando havia possibilidade da repetência tanto de alunos que tinham mais dificuldade de 
aprender quanto daqueles que tiravam boas notas.

Ele ainda cita alguns educadores que eram contra a reprovação, como Anísio 
Teixeira, Dante Moreira Leite e Paulo Freire, defendendo que a educação só se faz 
tomando o educando por sujeito da situação. “Levar o aluno a querer aprender é a função 
educativa da escola” (p. 1). Ainda: “E para aprender, é preciso fazer-se sujeito e um aluno 
se faz sujeito sendo aprovado. A reprovação é antieducativa” (idem).

reflexões com relação à progressão continuada

Segundo Antunes (2007), a verdadeira progressão continuada deve ser como é 
atualmente praticada na Espanha, França e outros países. Não exclui a eventualidade da 
retenção, mas se baseia na premissa de que a verdadeira aprendizagem abriga ciclos não 
necessariamente coincidentes com a duração de um espaço letivo e propõe avaliações 
significativas que efetivamente identifiquem se o aluno avançou ou não.

Uma parte considerável dos educadores sabe em que consiste a progressão 
continuada, mas a grande dúvida ainda fica com o que ainda falta para que o trabalho 
docente avance com esse novo paradigma adotado em algumas escolas e sistemas de ensino. 
O Jornal do Projeto Pedagógico (2007) cita algumas dessas ações que seriam imprescindíveis:

•  Capacitação e ações dos professores nas diversas disciplinas;
•  O preparo efetivo dos conteúdos a serem desenvolvidos, estratégias motivadoras 

e o estabelecimento das metas ou objetivos que se pretendem atingir com esses 
conteúdos;

•  Ao preparar a aula, os professores deverão refletir sobre os aspectos significativos 
dos conteúdos que vão ministrar, transformando-os em objetivos e metas a serem 
atingidos;

•  Deverão se perguntar também: que habilidades se pretendem desenvolver com 
esses conteúdos que foram trabalhados?;

•  O professor deve estar preocupado com a qualidade dos conteúdos que serão 
ministrados, e não com a quantidade; e

•  Deve procurar trabalhar apenas os aspectos significativos de cada conteúdo, mas 
dessa maneira o trabalho deverá ser de qualidade, sob pena de os objetivos propostos não 
serem alcançados.
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É comum notarmos em alguns professores a pressa de “passar” os conteúdos, 
para que possam cumprir todo o programa e percorrer todo o livro didático, sem terem a 
preocupação de verificar se os conteúdos estão sendo assimilados. Assim, o aluno chega 
ao término do ciclo correndo o risco de não ter assimilado o conteúdo, passando ao ciclo 
seguinte sem a absorção do essencial, caracterizando, assim, a “promoção automática” 
(Jornal do Projeto Pedagógico, 2007).

Oliveira (2007) diz que a avaliação tem sido tradicionalmente usada na escola 
para orientar a organização de turmas, dentro de um modelo educacional que pressupõe 
uma única competência básica a ser dominada por todos os alunos em um mesmo 
período de tempo. Quem não o faz, será apartado da turma e impedido de mover-se 
para série seguinte (pró-mover-se). Oliveira (2007) ainda enfatiza que esta retenção do 
aluno na série que cursou durante determinado período escolar termina, no imaginário 
que ainda existe nas escolas, fazendo o aluno sentir-se como alguém reprovado, no 
sentido de rejeitado, excluído, condenado, censurado, com sérias consequências para a 
autoestima e futuras aprendizagens.

Para Vitor Paro (2003), ruim não é ficar na escola, é não aprender. Quando se 
criticam os ciclos argumentando que é preciso evitar que o jovem passe o ano sem saber, 
Paro apresenta um dos mais importantes argumentos em favor dos ciclos afirmando que 
a culpa pela repetência não é do aluno, mas da escola, que não ensinou.

É importante ainda observar que a criança com dificuldade exige mais esforço da 
escola. Em vez de lhe dar atenção, ela, nos moldes tradicionais, prefere punir, reprovar. 
A experiência mostra que a reprovação não contribui para aprender melhor, pois uma 
criança reprovada sente-se apenas anulada. Não melhora seu aprendizado. Nessa linha de 
raciocínio, é necessário encontrar formas de fazer a criança aprender, e não reprová-la.

Os objetivos previamente traçados não podem ficar pelo caminho. Segundo 
Perrenoud (2004), os objetivos de final de ciclo, longe de substituírem uns aos outros 
durante o ciclo, serão perseguidos paralelamente. Deve-se, então, segundo ele, conceber 
os objetivos como sendo avenidas ou linhas complementares e frequentemente entrecruzadas 
de progressão das aprendizagens durante todo o ciclo. 

De acordo com Perrenoud (2004), o que deve ser feito é ordenar etapas, nessas 
progressões, em sistemas educacionais que funcionem em ciclos. Convém, segundo ele, 
pôr à disposição dos professores “balizas”, aprendizagens e orientar as progressões de mês 
em mês, de ano em ano. Sendo essas referências instrumentos de orientação, é importante 
não reintroduzir por esse viés objetivos de final de ano ou passagens obrigatórias tão 
impositivas quanto em uma formação estruturada em anos de programa.

Para Oliveira (2007) as mudanças que acontecem com esse sistema de progressão 
continuada não se restringem apenas à avaliação, mas envolvem uma mudança da organização 
da escola, da proposta pedagógica e da concepção de educação. Entre essas mudanças estão: 

•  Construir coletivamente a proposta pedagógica da escola;
•  Fazer diferentes registros para acompanhamento da aprendizagem dos alunos;
•  Organizar e usar tarefas suplementares adequadas para possibilitar variadas 

formas de trabalho escolar;
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•  Desenvolver o trabalho pedagógico em sala de aula por meio de uma combinação 
de atividades comuns e diversificadas; e

• Dotar as escolas das condições necessárias (salas, materiais, orientação dos 
professores, etc.) para a recuperação paralela.

De acordo com Oliveira (2007), as escolas de ensino fundamental integrantes 
do sistema estadual de ensino devem concentrar seus esforços no sentido de zelar por 
medidas que assegurem o acesso ao saber a todos os alunos. Oliveira (2007) ainda enfatiza 
a importância de buscar metodologias de ensino e recursos diferenciados que assegurem 
a todos os alunos êxito no processo de ensino/aprendizagem e, portanto, na tarefa de 
atingirem-se os objetivos curriculares. Programações mais individualizadas trabalhadas 
com aqueles que apresentam diferenças no estilo de aprender devem ser utilizadas durante 
todo o ano nas atividades de recuperação e reforço. 

Progressão continuada em prática

Em artigo da revista Nova Escola de novembro de 2000, alguns educadores relatam 
suas experiências bem sucedidas. Bencine (2000), em artigo desse periódico intitulado 
“Como Acabar com o Drama da Repetência”, afirma que o papel da escola é dar condições 
de ensino para que o aluno possa desenvolver tais habilidades desejadas. Autora considera 
que “A função da escola é justamente ensinar. Dá trabalho? Sim, muito. Mas dá ainda mais 
trabalho” custa muito mais caro “manter a perversa estrutura que premia a repetência e a 
punição dos estudantes”.

A educadora argentina Ferreiro (2007), em artigo sobre o tema que a Nova Escola 
On-Line publica com exclusividade em português, destaca que a aprendizagem só ocorre 
se entrarem em cena os três elementos a seguir: o conteúdo a ser aprendido, o aprendiz e o 
responsável por fornecer as condições necessárias à aprendizagem.

Ela afirma que se o aluno obtém um baixo desempenho, a responsabilidade 
não é unicamente dele. A forma de avaliar as situações efetivas que favorecem a 
obtenção de determinada competência supõe emitir dúvidas sobre a qualidade da 
intervenção educativa.

Quanto mais o aluno for avaliado ao longo do ano, menor a chance de chegar a 
dezembro e constatar que ele pouco aprendeu. Para que isso funcione, é preciso mudar também 
a mentalidade. Só quando o professor consegue desenvolver uma postura investigativa em 
relação à forma como os alunos aprendem, quando tem tempo para se encontrar com os 
colegas e trocar experiências e angústias, ele desenvolve um olhar analítico sobre sua prática.

O professor tem a responsabilidade de oferecer oportunidades de aprendizagem a todos. 
Se essa concepção acompanha o trabalho docente desde a Educação Infantil, a possibilidade de 
que os alunos cheguem ao 9.o Ano interessados em estudar é muito maior (Marchesi, 2007).

Há muitos que defendem esse sistema de ensino. Guimarães (2000), presidente do 
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), diz que ele ajusta os conteúdos ao processo 
de desenvolvimento infantil, adequando o tempo do aluno à atividade escolar. Assim, 
segundo ela, ao final do ciclo ele dificilmente apresentará problemas de aprendizagem.
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Freire (1996) é outro que apoia a iniciativa: “ela muda o processo do conhecimento 
faz cingir o respeito aos ritmos e diferenças de cada um. É um caminho para a verdadeira 
escola cidadã que.

Qualquer mudança deve ser feita depois de um trabalho coletivo, mas os maiores 
interessados no assunto, os professores ficam sempre sem participar da atividade de 
planejamento.  Muitos docentes acusam a Secretaria de Educação de impor “promoção 
automática” (o oposto da “cultura da repetência”), tirando-lhes o poder de decidir os 
rumos da sala de aula. E a crítica prossegue: faltou investir na formação dos professores 

Muitas dúvidas ainda ficam com relação ao aproveitamento dos alunos. Pesquisas 
realizadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Sistema de 
Avaliação da Rede Estadual de São Paulo (Saresp) mostram que quase não há diferença 
no desempenho de alunos de ciclos ou séries. Segundo o Censo escolar 2001, em São 
Paulo, 81% estão na chamada progressão continuada e as notas do Saresp de 2001 foram 
melhores que as de 1997, quando a rede ainda era seriada. O ciclo trouxe problemas, não 
resolveu todos, mas acima de tudo fez com que perdêssemos a inocência. Não dá mais 
para tolerar a multirrepetência nas séries iniciais. 

Conforme registra o relatório da Comissão Internacional sobre a Educação  para o 
século 21 (BRASIL-UNESCO, 2007), “é preciso, antes de tudo, melhorar o recrutamento, a 
formação, o estatuto social e as condições de trabalho dos professores, pois eles só poderão 
responder ao que deles se espera se possuírem os conhecimentos e as competências, as 
qualidades pessoais, as possibilidades profissionais e a motivação requerida” (p. 1).

Uma pesquisa realizada na região metropolitana de Campinas-SP mostra a realidade 
de algumas escolas e se realmente há necessidade de capacitação dos profissionais de 
educação que atuam em anos iniciais do ensino fundamental.

De acordo com Perrenoud (2004), os professores devem receber uma formação, um 
apoio institucional e um acompanhamento adequados para construir novas competências. 
Ele ainda afirma que a formação inicial e contínua pode, desde o início, desenvolver certas 
competências que serão pertinentes nos ciclos.

É de muita importância que o professor receba apoio, dos quais Perrenoud (2004) 
destaca três:

• Que a formação contínua esteja à escuta dos professores e desenvolva novas 
ofertas assim que as necessidades aparecerem;

• Que a estrutura de enquadramento apoie os professores em inovações de todas 
as maneiras imagináveis; e

• Que um dispositivo específico de acompanhamento seja implantado durante 
vários anos.

Perrenoud (2004, p. 52) considera que a busca de um funcionamento eficaz em 
ciclos é uma longa caminhada a ser considerada como um processo negociado de inovação, 
que se estende por vários anos.

O grande desafio é exatamente o de fazer emergir o novo em meio a um aparato 
escolar que tem grande poder de regulação e que funciona a partir de princípios 
contraditórios. Tudo indica, pois, que os ciclos demandarão muito tempo ainda para 
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serem consolidados, já que o tempo de mudar no papel é muito diferente do tempo de 
transformar corações e mentes, e daquele requerido para moldar a nova face da escola. 

metodologia

A pesquisa foi realizada em instituições municipais, na região metropolitana de 
Campinas, SP. Participaram cinco profissionais da educação, graduados em pedagogia. A 
coleta de dados foi realizada no espaço das instituições escolares de cada participante, por 
meio de um questionário intitulado “Progressão continuada no olhar do professor”, com 
três perguntas abertas. Esse instrumento foi construído com intuito de atingir os objetivos 
desta pesquisa de maneira qualitativa. 

resultado e discussão

A análise dos dados obtidos por meio das respostas dos participantes foi feita de maneira 
qualitativa. Na questão que se referia ao que é progressão continuada, observou-se que todos os 
participantes declaram saber sobre o que ela vem a ser. As questões foram analisadas mediante 
categorias elaboradas a partir das respostas dos participantes. Na tabela a seguir estão os resultados 
da pergunta sobre a opinião dos participantes sobre a progressão continuada:

Nas respostas dos professores observou-se que a grande maioria entende em 
parte o que é a progressão continuada, considerando como fatores principais a avaliação 
contínua e a não-retenção do aluno.

A grande ênfase é no aprender. Segundo Hoffmann (2003), o professor deixa 
de ser aquele que passa as informações para virar quem, numa parceria com crianças e 
adolescentes, prepara todos para que elaborem seu conhecimento. Em vez de despejar 
conteúdos em frente à classe, ele agora pauta seu trabalho no jeito de fazer a garotada 
desenvolver formas de aplicar esse conhecimento no dia-a-dia.

Em entrevista para o Portal da Educação, Venceslau (2007) diz que já faz dez anos 
que o Estado de São Paulo implantou a progressão continuada e do resultado todos têm 
conhecimento. O pior mal desse sistema, segundo ele, não é o sistema em si, mas a “cultura 
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do faz de conta” que ele carrega em seu cerne, pois qualquer aluno de 4.o ou 5.o ano, com 
10 ou 11 anos, sabe que estudando ou não, será promovido. Não é função da escola reter ou 
promover o aluno, mas sim ensiná-lo. Não se deve conceber o rebaixamento no ensino.

Oliveira (2007) afirma que a progressão continuada não se alia de forma alguma 
com possível rebaixamento no ensino. Antes envolve pensar sempre em diversas formas 
de prover aprendizagens essenciais, com o domínio de habilidades e atitudes de busca 
de novas informações e conhecimentos, de cooperação, etc., por meio de um projeto 
consciente de trabalho pedagógico elaborado e desenvolvido em equipe.

A questão da competência do professor em sala de aula não pode ser esquecida. 
Chalita (2007) reafirma que se espera pelo menos que o professor tente dar aulas mais 
agradáveis. Se ele começa a refletir sobre essas questões, já melhora sua forma de dar aula.

Muitos professores de anos iniciais do ensino fundamental ainda não compreenderam 
totalmente o que é progressão continuada, a sua forma de aplicação, e como trabalhar as 
avaliações contínuas. Frente a esses fatos, é pertinente lembrar a necessidade e preocupação 
com a capacitação desses profissionais da educação.

Considerando ser necessária uma boa formação e capacitação do professor para 
que atue nas séries iniciais do ensino fundamental no sistema de ciclos, a Tabela 2 nos 
mostra se os mesmos acreditam ser essa uma necessidade para o momento:

A maior frequência nas repostas dos sujeitos descreve-nos que eles acreditam ser 
uma necessidade a capacitação contínua, para que os professores de anos iniciais do ensino 
fundamental 1 atuem com o sistema de ciclos. 

Menezes (2007), físico e educador da Universidade de São Paulo, pensa que 
aperfeiçoar e valorizar a profissão docente é uma das tarefas mais urgentes em nosso país, 
Menezes acredita que é desonesto diplomar sem dar formação e é perverso punir com a 
repetência e prescrever o mesmo tratamento ano após ano. 

Entre os cientistas há posições diferentes sobre a necessidade de “formar” ou 
“capacitar” os professores para que essa política educacional tenha sucesso. 

É preciso tornar a formação de professores mais atraente e eficaz, disponibilizando 
bolsas de estudos vinculadas ao desempenho e subsidiando centros que, associados a 
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escolas fundamentais e médias, possam se dispor a formar uma vanguarda de profissionais, 
segundo Menezes (2007).

De acordo com o livro Pedagogia Adventista (2004), os agentes educacionais, 
compreendidos como educando e educadores, necessitam estar em constante 
desenvolvimento. Muitas são as posições com relação à formação do professor de ensino 
fundamental, mas a grande verdade é que muitas escolas já adotam esse sistema. Os 
resultados, por sua vez, não são satisfatórios. Podemos observar na Tabela 3 algumas 
das exigências expressadas pelos educadores para que o trabalho docente avance com a 
progressão continuada:

A grande parte dos profissionais considera ser a dedicação um fator determinante para que 
o trabalho docente avance, fator este acompanhado de novos métodos e de uma estruturação do 
sistema, sem deixar de lado os aprofundamentos de conteúdos e agrupamento das dificuldades 
dos alunos, sendo sugerido como um apoio para o docente, para que o professor possa trabalhar 
mais detalhadamente com as dificuldades de aprendizagem de cada aluno.

Segundo Chalita (2007), o professor deve falar algo significativo para os alunos 
para que a aula fique mais envolvente, porque se o professor repete a mesma aula, corre 
o risco de perder a condição de ser referencial para os alunos. Esse é um problema na 
educação: quando o aluno deixa de admirar o professor, um dos motivos pelos quais há 
necessidade de capacitação docente.

Segundo Hadji (2006), é preciso apostar na inteligência dos alunos. O pesquisador 
francês, especialista em avaliação, diz que só assim o professor consegue organizar suas 
aulas, limitar o número de erros e garantir que todos aprendam. Para Hadji, o profissional 
em educação deve tirar dos alunos o que neles há de melhor, acreditar que, apesar das 
circunstâncias muitas vezes adversas em que vivem nossas crianças e jovens, todos podem 
progredir no sucesso educativo, algo, segundo ele, miraculoso. Nunca estaremos certos 
de quais serão os resultados, mas o papel do professor é permitir ao maior número de 
crianças o acesso a um meio positivo, em que elas possam errar sem ter medo e, assim, 
aprender, ou seja, fortalecer seu potencial.

Venceslau (2007) levanta a seguinte questão: que geração será esta que não conhece 
nem respeita valores? Além do conhecimento científico, segundo ele, a escola deve incutir 
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valores para a formação da cidadania. E continua: Em que mundo viverá esta geração? No 
mundo virtual? E o mundo real, onde fica?” 

Segundo Menezes (2007), crianças que não aprendem não devem ser punidas, mas 
orientadas e apoiadas. Ao mesmo tempo, as escolas que não ensinam devem mudar suas 
práticas ou receber novas condições de trabalho.

De acordo com Hadji (2006), é preciso organizar-se de modo a propor a cada aluno 
situações-problemas que vão obrigá-lo a refletir, a inventar, a construir conceitos e novos modelos 
de comportamentos. Por fim, é preciso acreditar nas chances de cada aluno, propor exercícios 
realizáveis e cuja dificuldade seja adaptada ao seu nível. Todos devem estar atentos aos seus 
sucessos e fracassos. Para Hadji, jamais tudo está perdido mesmo quando é muito difícil.

Ellen G. White (1975) afirma que na formação do caráter, depois da influência do lar o 
que mais importa é a figura do professor, em cujas mãos está uma grande responsabilidade.

Considerações finais

Ao analisar a progressão continuada e suas exigências com relação à atuação do 
professor de anos iniciais do ensino fundamental, notamos que uma grande parte dos 
professores que trabalha com o sistema de ciclos, a chamada progressão continuada, ainda 
não compreendeu totalmente o que é e qual a sua forma de aplicação.

Das entrevistas realizadas durante a pesquisa concluímos que há um grande número 
de exigências a serem cumpridas para que esse sistema de ciclos funcione. Destacamos aqui 
alguns deles: capacitação dos professores; um maior investimento em material paradidático; 
diversas maneiras de avaliações, sendo elas contínuas; atuação mais intensificada na 
recuperação, que deve acontecer paralelamente no processo de aprendizagem; preparo 
efetivo dos conteúdos a serem desenvolvidos; estratégias motivadoras; estabelecimento 
das metas ou objetivos que se pretendem atingir com os conteúdos, dentre outros.

O professor precisa se dedicar de maneira mais intensa, precisa gostar de dar 
aula, acreditar que todo aluno tem condições de desenvolver habilidades, e aprender. 
A progressão continuada resolveu dois grandes problemas que a nossa educação vinha 
enfrentando: o da repetência e da evasão escolar. Porém, a qualidade de ensino ainda 
não é satisfatória.

Em momento algum podemos esquecer que a qualidade de ensino quem dá é o 
professor. Acreditamos ser este um momento muito oportuno para refletirmos sobre 
nossa prática de ensino, notando que nossos alunos podem, sim, desenvolver habilidades 
por meio de ciclos que os preparem para a vida.
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