
_______________________ 

Educação com Movimento - Versão 2020. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

   

  

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO  

PPRROOJJEETTOO  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  MMOOVVIIMMEENNTTOO - PECM  

 

Segundo Circular n.º 13/2020 - SEE/SUPLAV (Processo SEI 00080-00016554/2020-92 - Doc. SEI/GDF 

35131428), será disponibilizado apenas o Diário de Classe em seu formado impresso. 

 

 

O Projeto Educação com Movimento - PECM insere o(a) professor(a) de Educação Física nas unidades 

escolares, possibilitando experiências corporais pedagogicamente ricas e diversificadas aos estudantes por 

meio da atuação conjunta e interdisciplinar entre este(a) profissional e o(a) professor(a) de atividades. O(A) 

professor(a) de Educação Física do Projeto Educação com Movimento deverá elaborar seu planejamento de 

ensino, tendo como base a organização curricular do Projeto Político-Pedagógico - PPP da Unidade 

Escolar, referenciado no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (2018, SEEDF) e demais documentos orientadores do trabalho pedagógico da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal. 

 

1. CAPA: 

Preencher os campos, sem rasuras.  

Ano Letivo - Coordenação Regional de Ensino - Unidade Escolar – Etapa/Modalidade – Regime (Anual) - 

Turno (caso o atendimento seja de tempo integral, assinalar Turno Integral) – Programa/Projeto/Oficina 

(Projeto Educação com Movimento) – Período ou Ano -Turma. 

 

2. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

A ser realizada em dois momentos: inicial e final. A avaliação inicial deve ser registrada nas primeiras 

semanas do 1° semestre e a final nas últimas semanas do 2° semestre. 

A avaliação diagnóstica da turma visa a identificação e análise do processo de aprendizagem dos 

estudantes com a finalidade de encaminhar intervenções didáticas e pedagógicas adequadas.  

 

3.  Conteúdos e Ações didático-pedagógicas: 

▪ Data: Registrar o dia e o mês das aulas ministradas na turma.  

▪ Conteúdos e Ações Didático-Pedagógicas: Registrar os conteúdos e ações didático-pedagógicas 

realizadas, em conformidade com o Projeto Educação com Movimento - PECM. 

 

4. Estratégias/Intervenções Pedagógicas: 

Registrar as atividades e intervenções pedagógicas desenvolvidas individualmente ou em pequenos grupos 

de estudantes, com vista ao redimensionamento do processo de aprendizagem e a melhoria da qualidade de 

ensino. 

 

5. Avaliação: 

▪ Não deverá ser preenchida. Os estudantes serão avaliados em parceria com o professor regente, por 

meio de observações a serem registradas nos respectivos formulários de avaliação.  

 

6. Resumo Final: 

Preencher apenas as colunas A e C. 


