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LDB 9394/96
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 
infantil e nos ensinos fundamental e médio;

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação
em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem
como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior
em área pedagógica ou afim.

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino,
para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional,
atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da

rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado,
exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;
V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme
disposto pelo Conselho Nacional de Educação.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes

etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos



Art. 64. A formação de profissionais de educação para

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação

educacional para a educação básica, será feita em cursos de

graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério

da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base

comum nacional.
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Mas para entendermos a educação de hoje

precisamos saber como era a educação no

passado, ou seja, a educação 1.0 e 2.0.



Educação 1.0 até 
1760

Educação 2.0 até 
1990

Educação 3.0 até 
nossos dias



1.0 
O aluno 

aprende só com 
o Professor

2.0
O aluno com 
o professor 
e também 
com os 
colegas

3.0
O aluno 

aprende com 
qualquer 

pessoa que 
tenha algo 

para ensinar 
para ele

A Evolução da Educação



1.0 
O ensino é 

realizado num 
local físico –
sala de aula  

2.0
O ensino é 
realizado 
no espaço 
físico ou  

online

3.0
O ensino é 

realizado em 
qualquer 
local,  em  
todos os 

momentos



Projeto Político Pedagógico  e Regimento Escolar

?



Projeto Político Pedagógico
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Oriundos da 
Educação 

Especial ou com 
Laudo-
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Concluindo...

Ousar e romper com os padrões  estabelecidos, 

fazer uso inteligente  das novas tecnologias e ir 

além dos métodos tradicionais, esta é a 

atitude  que separa as soluções criativas da

mesmice, demonstrando

COMPETÊNCIA  PROFISSIONAL

OBRIGADA!
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