
 

ANEXO D 

 

A primeira versão do programa de investigação (Chronological Programme of Inquiry)  

Data: 11 de setembro de 2011 

Início: 11:49 

Final: 11:59 

 

 

PROFESSORA E 

A escola era nova, juntou todos os professores especialistas e profs. de classe e pegamos 

o que o IB sugere para cada year group, pois há alguns modelos, e em cima dos modelos 

a gente construiu um para a nossa escola, em uma semana todo o programa de 

investigação de todos os anos. Adequou, renomeou alguns daqueles, outros a gente pôs 

igual ao que o IB falava e pensava o que era importante em cada idade. 

Passado-se dois anos, a gente sentiu a necessidade, como foi feito por uma turma que 

estava iniciando o PYP, surgiu a necessidade e então, a gente passou um ano dividido 

em grupos por temas transdisciplinares, não foi por ano escolar. Um grupo de profs. 

focou com sharing the planet, outro grupo focou no where we are in place and time, e 

cada um (dos temas) é mais focado em uma matéria, o sharing the planet, more science 

e ecology, o de Who we are, mais focado no personal and social, o de where we are in 

place and time, mais focado em história e geografia. E cada professor desse (grupo) fez 

um estudo de conceitos – o que o currículo brasileiro pedia, o que o currículo inglês 

pedia.  

 

ALVARO 

em cada ano escolar 

 

PROFESSORA E 

E fizeram progressivo, do Alpha 2 até o year 6, incluindo tudo que os currículos 

precisam ter. Aí, no final de um ano, se juntava às vezes e os grupos trabalhavam, a 

gente estava com ele completo. 

 

ALVARO 

Enquanto isso estávamos usando aquele primeiro 

 

PROFESSORA E 

Daí o que aconteceu, manteve muitas unidades, trocou outras, algumas mudou de lugar. 

NO momento em que cada grupo apresentou o seu verticalmente, foi feito um estudo 

horizontal para ver se estava coerente o programa. Quem fez isso foram os professores 

de classe de cada ano, para ver o horizontal, se estava incluindo tudo que eles 

precisavam… 

 

ALVARO   

horizontal, por ano… 

 

PROFESSORA E 

por ano…  ai teve algumas sugestões de nome, de mudança, até que juntou todo mundo, 

pusemos numa parede enorme, aí todo mundo analisou verticalmente e horizontalmente, 

aí fechou. 



Esse é o nosso atual, só que todo ano tem alguma mudança pelos professores, então foi 

assim que foi feito o nosso programa de investigação.  

 

ALVARO  

Este primeiro, este trabalho maior, baseado nos modelos do IB, … 

 

PROFESSORA E 

Ese não foi o maior, foi o mais rápido, foi uma semana com pessoas que eram muito 

inexperientes, a gente tinha dificuldade de entender o que era uma central Idea. Era 

muito difícil fazer. Teve muito input da ... (diretora geral) e da ... (diretora do Primary, 

eu lembro que elas falavam isso é, isso não é, pois existia uma dificuldade realmente de 

entender o que era um enduring understanding.  

 

ALVARO  

O maior foi o de um ano. 

 

PROFESSORA E 

Foi aquele estudo mesmo de um ano, que estudou-se alguns autores, Piaget, o que era 

importante em algumas áreas, Vygostky, Bruner, vários né, daí cada grupo ficava 

encarregado de ….quais os elementos de história que a gente ia ter que ver… 

 

ALVARO 

Aí já misturou uma scope and sequence disciplinar posicionando-as dentro das, os 

temas disciplinares dentro de cada unidade, é isso? 

 

PROFESSORA E 

Todo o objetivo de fazer este estudo era para evitar o máximo possível de stand alone, a 

idéia era não ter nenhum stand alone e sim fazer um programa de investigação que 

englobasse todo o que fosse necessário nos vários anos, e com isso, fugir do stand 

alone.  

 

ALVARO 

O próprio IB tem um quadro com as varias áreas do conhecimento – linguagem, 

matemática, personal, social and physical education, estudos sociais, ciências, de quanto 

eles acham, sugerem que sejam trabalhados os conteúdos no programme of inquiry e 

quanto de stand alone, percentualmente. Eu me lembro que science e estudos sociais é 

integral, todo o programa completo tem que ser desenvolvido dentro das units. A 

matemática tem um pouco, language tem um pouco, todos tem um pouco que varia, 

quanto que eles sugerem que tem que ser dentro das units ou separado.  

 

PROFESSORA E 

E por isso que foi feito esse grande estudo. 

  

 


