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Basisstufe
Sinopse do mais importante
Das Wichtigste in Kürze

No cantão de Berna, as crianças frequentam o infantário durante dois anos e,
de seguida, ingressam no primeiro ano letivo do 1.º - 6.º ano. O modelo
"Basisstufe" combina os dois anos de infantário e o primeiro e segundo ano
letivo do 1.º - 6.º ano. Assim, nas turmas do Basisstufe, as crianças entre os
quatro e oito anos são ensinadas em conjunto.
O ensino é adaptado ao estado de desenvolvimento e aprendizagem das
crianças (e não à sua idade), e decorre em grupos de aprendizagem flexíveis
e com crianças de várias idades. A transição das atividades lúdicas para a
aprendizagem específica ocorre de forma natural.
Em geral, as crianças concluem o Basisstufe num espaço de quatro anos e,
depois de terem alcançado os objetivos de aprendizagem, ingressam no
terceiro ano do 1.º - 6.º ano. No entanto, dependendo das condições
individuais e do trajeto de aprendizagem pessoal, a frequência do Basisstufe
também pode ter uma duração de três ou cinco anos.
Uma turma do Basisstufe tem entre 18 e 24 crianças e é lecionada por dois
professores (em conjunto).

Entendimento do desenvolvimento e da formação
Entwicklungs- und Bildungsverständnis

As crianças não se desenvolvem todas da mesma forma. Os seus primeiros
passos são dados em alturas diferentes; também as suas primeiras palavras
são proferidas em idades diferentes. O mesmo acontece com as suas outras
capacidades e habilidades. No Basisstufe, este estado de desenvolvimento
individual é respeitado e considerado. Para isso, o ensino e as atividades
lúdicas e pedagógicas são adaptados a cada criança.

Grupos de aprendizagem com crianças de várias idades
Altersgemischte Lerngruppen

No Basisstufe, as crianças entre quatro e oito anos são lecionadas em
conjunto. Uma vez que as crianças ingressam no ensino com condições e
capacidades diferentes, o ensino não é efetuado consoante a sua idade, mas
sim consoante o seu desenvolvimento, as suas necessidades e capacidades
de aprendizagem. Os grupos de aprendizagem com crianças de várias
idades proporcionam uma experiência valiosa para a convivência
responsável com outras crianças. As crianças podem aprender umas com as
outras e, desta forma, aprofundar o seu conhecimento e estimular as suas
capacidades.

Brincar e aprender
Spielen und Lernen

No Basisstufe, a transição das atividades lúdicas para a aprendizagem
específica ocorre de forma natural: as brincadeiras pedagógicas são
substituídas pela aprendizagem lúdica. Assim, é possível estimular as
crianças de forma emocional, social e nas áreas escolares, de acordo com o
seu desenvolvimento pessoal.

Ler, escrever, fazer contas
Lesen, Schreiben, Rechnen

Para a iniciação à leitura, à escrita e aos cálculos, não é determinante a
idade da criança ou a passagem para o primeiro ano letivo, mas sim o seu
estado de desenvolvimento. A flexibilidade do Basisstufe permite que as
crianças aprendam a ler, escrever e fazer contas apenas quando estiverem
realmente preparadas para o fazer. Para isso, a curiosidade e o gosto pela
aprendizagem das crianças não devem ser reprimidos, mas sim estimulados.
Este princípio também é válido para as restantes disciplinas "Natur, Mensch,
Mitwelt (NMM)" (Natureza, Homem, Sociedade), Educação Visual e
Tecnológica, Música e Desporto.

Objetivos e conteúdos do ensino
Ziele und Inhalte des Unterrichts

O ensino do Basisstufe orienta-se pelos planos de estudo do ensino escolar
obrigatório do cantão de Berna. Os objetivos de aprendizagem aí estipulados
são vinculativos e permitem o acesso ao terceiro ano letivo. As crianças são
analisadas, estimuladas e avaliadas quanto aos seus conhecimentos e
competências individuais e sociais, juntamente com as disciplinas.

Professores
Lehrpersonen

A equipa do Basisstufe tem formação para lecionar ao infantário e ao 1.º - 6.º
ano. Os professores trabalham parcialmente em cooperação, ou seja,
lecionam em simultâneo na mesma turma. Em conjunto, planeiam as aulas
(os seus objetivos, conteúdos e métodos de trabalho), e após a sua
execução, avaliam-nas. Ambos são igualmente responsáveis e definem
claramente o papel de cada um. Os professores estimulam as crianças
através de diversos métodos lúdicos, de aprendizagem e ensino, e preparam
uma vasta oferta de materiais lúdicos e de aprendizagem. As crianças que
necessitem de apoios especiais em áreas específicas - por exemplo, no
desenvolvimento motor ou da fala -, são complementarmente apoiadas por
técnicos especializados.

Formas de organização do ensino para crianças entre 4 a 8 anos
Organisationsformen der Schuleingangsphase

O infantário é obrigatório e faz parte do ensino escolar obrigatório. Tem a
duração de dois anos.
Para o ensino das crianças entre 4 a 8 anos, as comunas podem
implementar infantários, turmas do Basisstufe ou o Cycle élémentaire.

Mais informações acerca do ensino escolar obrigatório
Weitere Informationen zur Volksschule

Informação para os pais sobre o ensino escolar obrigatório
www.erz.be.ch/elterninfo
Informação para os pais sobre o infantário
www.erz.be.ch/kindergarten
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Bezug: www.erz.be.ch/basisstufe
A imagem da capa é da autoria da turma modelo Basisstufe Köniz-Buchsee.

