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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO SEU PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO 

 
 

A Proposta Pedagógica  do Centro de Ensino Fundamental 802 foi elaborada em 

consonância com as políticas educacionais estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases de 

Educação Nacional, pela resolução nº02/98 do Conselho de Educação do Distrito Federal. 

Este projeto pedagógico procura mostrar a importância de se trabalhar com a criança, o 

jovem, o educador e o corpo administrativo da escola de forma que cada um sinta a 

necessidade de transformar o ambiente escolar em um espaço onde se preparem crianças e 

jovens para serem construtores ativos da sociedade na qual vivem e a exercerem sua 

cidadania.  

Aqui se propõe, também, um engajamento dos educadores no intuito de se trabalhar 

conjuntamente na construção de uma prática educativa que seja participativa, dialógica e 

trabalhe a relação prática e teórica, no qual o cotidiano escolar esteja permeado pelas práxis 

dos direitos humanos e respeito mútuo. Consideramos que, no CEF 802, o professor é 

mediador na construção do saber em relação aos estudantes, portanto, este tem um papel 

especial na constituição desta escola. Por isso uma Proposta Pedagógica  coerente e 

compromissada com a construção do saber deve permear também a motivação constante do 

corpo docente.  

 A proposta em questão traz o compromisso do Centro de Ensino Fundamental 802 

com a ética, tanto em sua estrutura de funcionamento, quanto no trato do conhecimento 

formalizado a ser trabalhado com o corpo discente. Não é demais ressaltar que trabalhamos 

com a coisa pública, e como tal, necessita ser bem administrada e cuidada, e isso deve ser 

norteado também como forma de aprendizado aos estudantes, que aqui, nesta Instituição de 

Ensino, encontrarão um lugar legítimo de exercício e de aprendizagem daquilo que é 

coletivo. 

 Com esse pensamento a escola também abraça e adota a proposta de organização em 

ciclos, que surge como alternativa que demanda a reorganização dos tempos e espaços 

escolares, visando superar a forma como tem sido concebido e trabalhado os conhecimentos 

ao longo do tempo, ou seja, em uma dimensão quantitativa, fragmentada e linear. 

 É importante ressaltar que a elaboração desta proposta é a consolidação da discussão 

democrática entre aqueles que compõem esta Escola: direção, estudantes, professores, 

servidores, conselho escolar e pais. Porém, é uma construção contínua, não está acabada nem 
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engessada, ou mesmo avessa a novas ideias que possam vir a colaborar para o sucesso do 

nosso público alvo: os estudantes. 

As considerações contidas neste projeto pretendem auxiliar a todos na reflexão de 

nossa prática escolar, na participação conjunta dos profissionais, proporcionando à nossa 

clientela - Ensino Fundamental Anos iniciais e anos finais (BIA ao 9º ano – Terceiro ciclo), 

EJA – 1º e 2º segmentos, Ensino Especial – 01 turma de estudantes menores de 14 anos e 

duas com estudantes maiores dos 14 anos (EJA Interventivo), - um ensino de excelência, nos 

dando um retorno desejado e necessário ao processo educativo em sintonia com os princípios 

norteadores. 

 Esta Proposta Pedagógica enfatiza a importância do convívio família/escola, do 

entendimento das transformações sociais no contexto escolar, da construção de um ideal 

laboral dos estudantes e da real interação entre aqueles que compõem esta Escola com as 

comunidades adjacentes, bem como na diferença que podemos fazer em nossa cidade na 

construção do saber integrado a prática, como no exercício maduro da cidadania. Com um 

enfoque na Pedagogia de Projetos para melhor integrar a participação efetiva dos educandos.  

 

A educação através de Projetos permite uma aprendizagem por meio da 
participação ativa dos educandos, vivenciando as situações-problema, refletindo 
sobre elas e tomando atitudes diante dos fatos. Ao educador compete resgatar as 
experiências do educando, auxiliá-lo na identificação de problemas, nas reflexões 
sobre eles e na concretização dessas reflexões em ações (João Beauclair). 
 

 A Proposta Pedagógica foi elaborada com base em uma avaliação diagnóstica 

(questionário) feita com a comunidade escolar. Após a análise dos dados, foi realizada uma 

reunião com a comunidade (professores, direção, conselho escolar, pais e estudantes), onde 

foram detectadas as principais carências. Diante disso, foram propostos projetos interventivos 

que auxiliassem no combate à essas vulnerabilidades. (Fotos: Anexo 20.1) 

Em posse do material construído coletivamente na reunião, a equipe pedagógica da 

escola se reuniu para organização e sintetização dos dados em conformidade com a Proposta 

Pedagógica  da Secretaria de Educação do Distrito Federal e com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que diz: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 

        I – Elaborar e executar sua Proposta Pedagógica ; 

        II – Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

        III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

        IV – Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

        V – Prover meios para a recuperação dos estudantes de menor rendimento; 
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        VI – Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 

        VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
estudantes, bem como sobre a execução de sua Proposta Pedagógica . 

       VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
estudantes que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 
percentual permitido em lei. (Inciso incluído pela Lei nº 10.287, de 20.9.2001) 

 

Esta Proposta não está limitada apenas ao cumprimento de normas, ela visa fazer 

funcionar de maneira competente a construção do saber entre nossos estudantes, para que 

possam alcançar seus objetivos enquanto pessoas. 

 O CEF 802 acredita e propõe como diretriz, a metacognição que de forma geral 

refere-se a estratégias para monitorar o processo de aprendizagem “aprender a aprender”, 

bem como a participação da família dos estudantes frequentadores desta escola, auxiliando 

no bom andamento do processo pedagógico da escola.  

 É sabido que o mundo contemporâneo passa por transformações cada vez mais 

rápidas e cada vez mais marcantes em nossa sociedade. Deste modo, nossos estudantes 

necessitam de um espaço no qual possam compreender o que são e como são estas 

transformações sociais, assim poderão ser cidadãos mais coerentes com o que é exigido num 

mundo da pós-modernidade. Não se pode perder de vista que uma Proposta Pedagógica  

competente tem o compromisso, também, de estimular o trabalho de pesquisa e a construção 

de um saber profissional. Saber este que deve estar voltado ao respeito mútuo. 

 O processo de construção da atual Proposta Pedagógica iniciou-se no ano letivo de 

2006 quando a atual diretora Maria do Socorro assumiu a gestão da Instituição de Ensino com 

a vice-diretora Daniele Martins Rodrigues, que atuou de 2006 a 2012. A elaboração do 

Projeto foi coordenada pela professora Daniele e o então encarregado pedagógico, professor 

Flávio Miguel da Silva e atualizado posteriormente por Railton Vanes de Sousa, atual 

Supervisor Pedagógico. Para a construção do mesmo, foi priorizado as características 

predominantes da instituição e da comunidade local. A equipe gestora deparou-se com uma 

realidade local onde a violência, a indisciplina, a carência cultural e o desrespeito pela escola 

e seus funcionários eram facilmente diagnosticadas.  A partir daí viu-se a importância de criar 

um plano de valorização da cultura do saber e da cidadania, pilares que sustentam o projeto. 

Outros fatores como, baixa renda financeira, índice de reprovação e desistência, 

marginalização, infraestrutura, grau de escolaridade, participação dos pais, índices do IDEB e 

demais índices, cultura local, também foram essenciais para o desenvolvimento das 
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estratégias. Todos os segmentos da escola, comunidade, estudantes, pais, professores e 

direção participaram direta ou/e indiretamente do processo, fossem eles objetos de avaliação 

ou avaliadores da situação da escola.  

Os professores que já atuavam na escola antes de 2006 contribuíram significativamente, 

apontando problemas crônicos da comunidade e sugerindo soluções. A direção e os 

profissionais que assumiram lotação na escola a partir daqui contribuíram com suas 

experiências profissionais. Estudantes, pais e comunidade também colaboraram no 

diagnóstico e apontaram possíveis soluções. Para o estabelecimento de regras, objetivos, 

metas e estratégias a escola baseia-se na LDB, vigente ECA, Regimento das Escolas públicas 

do DF, Currículo do DF, Parâmetros e diversos escritores educadores conceituados. 

O processo de Construção do PP inicialmente foi construído atendendo na medida que 

possível, os critérios que o tornam democrático e funcional e foi se aperfeiçoando com o 

passar dos anos, com ajustes, subtrações e acréscimos, transformando-se no atual PP, hoje 

cada vez mais aproximado das reais necessidades da comunidade e da educação desejada em 

todos os seus aspectos. 

 

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 802 do Recanto das Emas foi inaugurado no dia 

05/05/2001, tendo como Ato de Criação nº 030.004827/2001 do DODF nº 23 do dia 01 de 

fevereiro de 2001, foi dirigido pelo professor Antônio Marco Faria - de 2001 a 2002, pelo 

professor Francisco Avelino Pereira - de 2003 a julho de 2005 e pela professora Arlete Alves 

– de julho de 2005 a janeiro de 2006. 

 Desde o mês de fevereiro de 2006 o CEF 802 vem sendo gerido pelas professoras 

Maria do Socorro Bandeira Lopes (Diretora) e Daniele Martins Rodrigues (Vice-diretora), e a 

partir de 2012, através do Processo de Gestão Compartilhada ganharam a eleição as 

professoras Maria do Socorro Bandeira Lopes e Renata Dias Fernandes que conquistaram o 

direito de gestão até o fim de 2013. Já em 2014 foram eleitos para o novo pleito até 2017 os 

professores Maria do Socorro Bandeira Lopes (Diretora) e Erik Kleiner (vice-diretor), por 

meio do Processo de Gestão Democrática conforme lei 4751/12. 

A instituição conta atualmente com professores distribuídos em turmas de Ensino 

Fundamental (BIA, Segundo e Terceiro ciclos de aprendizagem,) Educação Integral dos 

estudantes de anos iniciais com atendimento de Educadores Voluntários Social e Ensino 
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Especial no diurno (menores de 14 anos e EJA). Além disso, o turno noturno oportuniza a 

Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º segmentos) e o programa DF Alfabetizado. Hoje 

temos um total de 1170 estudantes nos três turnos. 

A comunidade mais próxima à escola apresenta um elevado nível de carência que 

favorece o aumento da violência, é o que afirma a Secretaria de Saúde em parceria com a 

Secretaria de Educação conforme pesquisa realizada em 29 de abril de 2013: 

... De acordo com a médica Poliana Garcia, coordenadora do Programa da Criança 
do Recanto das Emas, a sensibilização visa desenvolver um “olhar” diferenciado 
sobre as diversas situações que chegam diariamente ao serviço de saúde. “Muitas 
vezes, uma criança que não tem uma melhora em suas crises de asma, por exemplo, 
pode estar passando por uma situação de negligência que esteja pondo em risco a 
sua saúde”, observa. Ainda segundo Poliana, quando se fala em violência, quase 
sempre se pensa em uma ação física, mas nem sempre isso é o que acontece: “uma 
criança que sempre repete de ano, não consegue concentrar-se nos estudos e não 
tem interesse em ir para a escola, pode estar sofrendo alguma forma de agressão, 
inclusive verbal e isso acaba por se refletir no seu desenvolvimento. É esse olhar, 
essa visão do problema como um todo, que iremos discutir durante esse encontro”, 
revela a médica. 

 

Dentre as várias conquistas desta instituição, podemos citar a participação e as vitórias 

alcançadas pelos estudantes no JEREM (Jogos Esportivos do Recanto das Emas); concurso 

realizado pela FIFA para escolha do nome do mascote da Copa de Futsal – 2008 realizada no 

Brasil, intitulado de “ Eu quero ter um nome”, a ganhadora do concurso foi uma aluna deste 

Centro de Ensino que nomeou o mascote, uma arara que trazia as cores do Brasil, de 

Parangolé, por essa vitória a escola foi contemplada a assistir a dois jogos da referida copa, 

além da realização de um evento na escola para a entrega da premiação (kit de uniforme para 

Futsal com 12 unidades constituído por calção, meião, camiseta, chuteira e uniforme para 

goleiro e seis bolas oficiais de Futebol de salão, além de sorteios de brindes); o grupo de 

teatro “Teatrando Jovem”, composto por estudantes desta Instituição de Ensino com a 

direção da Profª Edcléia, participou do 9º Festival de Teatro na Escola realizado pela 

Fundação Athos Bulcão; e a aquisição de prêmios e menções honrosas como a classificação 

de um estudante da 7ª série ( hoje no 3° ano) na Olimpíada da Matemática. Destacamos 

também o Projeto Amostra Musical que ocorreu nos anos letivos de 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 e 2013, mostrando aos estudantes a diversidade e qualidade musical da qual dispomos. 

A culminância do projeto ocorre no mês de outubro com um grande evento na escola, que 

contou com a parceria da Rede Globo de Televisão através do Projeto Amigos da Escola no 

ano de 2007; o projeto Superação Jovem oferecido aos estudantes de 7ª e 8ª séries no ano de 

2009, orientado pelo professor Everton Rosa, onde se destacou a produção de Jornal 

Semanal, intitulado “Galera do Jornal” e quando então, os estudantes do CDIS (correção 
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Distorção Idade Série) com o jornalzinho “Acelera aí”, o qual foi destaque em matéria 

realizada pelo Correio Brasiliense, também no ano de 2015 a escola com o seu Projeto de 

Ciências ficou em 1º lugar no Circuito de Ciências Regional com o tema Minhocultura e 

horta na escola. 

 Durante todo o processo de desenvolvimento e evolução, a escola vem contando com 

o apoio de membros da comunidade, das quais destacamos o Senhor Aurio Fernando de 

Oliveira, o Sr. Célio de Jesus Freire, a Sra. Ivone dos Santos Silva, a Sra. Maria Medalha 

Tavares da Câmara e a Sra. Ednalva dos Santos Gonçalves, além de voluntários, Amigos da 

Escola: José Eduardo Martins Rodrigues, Teotônio Correia Nunes, Robson Lincoln Pinheiro 

e Santos e Iara Rodrigues Bandeira.  

Além destes projetos a Direção da escola juntamente com toda comunidade escolar 

vem desenvolvendo diversas atividades pedagógicas, tendo em vista alcançar as metas 

estipuladas no Plano de Ação proposto pela Equipe Gestora, entre elas a adoção da proposta 

de tornar toda a nossa escola em Ciclos de Aprendizagem, o que tem feito toda a diferença no 

andar pedagógico e no desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. 

O PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola), ofertado pelo FNDE (Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação), fundamentado no decreto Lei nº 6094/07, para 

desenvolvimento a partir de 2013, com intuito de favorecer melhora nos índices de 

aprendizagem se torna mais um instrumento para que a escola realize atividades visando 

educação básica de qualidade, envolvendo toda comunidade escolar em iniciativas que 

busquem o sucesso e a permanência do estudante na escola. 

 

2.1 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

O CEF 802 prima-se por ter uma estrutura física moderna e arrojada. Deste modo, o 

cuidado com suas instalações ultrapassa o simples manejo com a higiene e manutenção da 

mesma, mas permeia espaços simbólicos com os estudantes para que estes respeitem tais 

instalações, bem como as preservem ao seu uso.  

Não somente os estudantes, mas todo o pessoal que compõe a estrutura humana do CEF 

802, trabalha engajada na preservação dos bens físicos e materiais e na manutenção de um 

bem-estar profissional, que passa deste o uso coerente dos equipamentos como no cuidado 

com a estrutura predial. 
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A estrutura predial do CEF 802 organiza-se em 20 salas de aula; 01 sala multimídia; 02 

salas de coordenação; 01 laboratório de informática; 01 sala de leitura; 01 sala para o SOE e 

SEAA; 01 sala do apoio pedagógico; 01 sala dos professores; 01 cantina com depósito para 

alimentos; 02 banheiros para professores; 04 banheiros para estudantes; 02 banheiros 

infantis; 01 banheiro para portadores de necessidades especiais; 01 depósito para materiais de 

expediente e limpeza (almoxarifado); 02 banheiros para servidores; 01 sala para servidores; 

01 secretaria; 01 sala de mecanografia; 01 sala para o administrativo; 01 quadra de esportes 

coberta; 01 espaço adaptado para a Educação Integral. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

 

O Centro de Ensino Fundamental 802 tem sua clientela formada basicamente por 

estudantes oriundos da comunidade em que está inserida, o Recanto das Emas, e 

principalmente das quadras adjacentes à escola, além de alguns estudantes vindos da região 

administrativa do Riacho Fundo II, da região de Água Quente e da cidade de Santo Antônio 

do Descoberto - GO.  

A população do Recanto das Emas destaca-se pelo percentual altíssimo de 73,03% de 

pessoas que não estudam. Quanto ao nível de escolaridade, o maior percentual (38,48%) está 

na categoria dos que têm ensino fundamental incompleto (Tabela 1). Analfabetos na região 

representam 2,26%. Destaca-se ainda que 5,67% da comunidade é composta por menores de 

6 anos fora da escola (Tabela 2 e Gráfico 1).  

Tabela 1 – População segundo a condição de estudo - Recanto das Emas - Distrito Federal - 2015  

Condição de Estudo Nº % 

Não estudam 106.112 73,03 

Escola Pública Tradicional 32.991 22,70 

Escola Pública Integral 1.147 0,79 

Escola Particular 4.638 3,19 

EAD Pública 208 0,14 

EAD Particular 208 0,14 
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Total 145.304 100,00 

Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Recanto das Emas - PDAD 2015 (1): EAD – 

Ensino a Distância 

 

Tabela 2 – População segundo o nível de escolaridade - Recanto das Emas - Distrito Federal - 2015  

 

Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Recanto das Emas - PDAD 2015 

 

 

Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Recanto das Emas - PDAD 2015 

 



 

13 
 

A comunidade apresenta um elevado nível de carência que favorece o aumento da 

violência e do vandalismo, refletindo na ausência de compromisso familiar. O espaço escolar 

torna-se, portanto, fundamental para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres, motivando-os na busca do conhecimento e valorização pessoal.  

A interação entre comunidade e escola é fundamental na construção do saber para a 

garantia de melhorias voltadas ao coletivo.  A escola pode, portanto, contribuir para a o 

desenvolvimento de um cidadão crítico que seja capaz de atuar na superação das 

desigualdades do quadro relatado acima.  

 

3.1- DIAGNÓSTICO 

 

O Centro de Ensino Fundamental 802 apresenta qualidade no ensino; Índice de evasão 

reduzido em 80%; Índice de promoção dos estudantes próximo a 100%; Diminuição da 

defasagem ano/idade próxima a 100%; Estudantes mais motivados em relação ao processo de 

aprendizagem; Bons recursos didáticos para auxiliar a aprendizagem dos estudantes; 

Estudantes preparados para o convívio social, levando em consideração o respeito mútuo; 

Jovens conscientes de seus direitos e deveres perante a sociedade; Jovens preparados para 

enfrentar os desafios do mundo globalizado; Jovens motivados a construir um mundo melhor; 

Cuidado com os recursos pedagógicos e bens móveis; Educadores comprometidos com a 

construção conjunta de uma prática educativa, focando sempre no crescimento intelectual e 

social dos estudantes. 

 

3.2- VALORES 

 

Honestidade, responsabilidade, lealdade, justiça, flexibilidade, humor, solidariedade, 

humanidade, disponibilidade, empenho, coerência, amor, respeito, amizade e paciência são 

alguns dos valores que consideramos indispensáveis ao nosso crescimento contínuo. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 

Em uma sociedade que prima pelo saber e que leva em consideração a formação 

integral do ser humano, temos a grande missão, além de transmitir o conhecimento universal 

e sistematizado, de também proporcionar condições para o desenvolvimento da consciência 

reflexiva e crítica do educando, que o leve a compreender as relações sociais em que vive e 

participar delas enquanto sujeito, tendo consciência da sua importância para transformar a 

sociedade. Este é um diferencial que o CEF 802 indica na sua Proposta Pedagógica  com base 

nos eixos citados por Carlos Mota em seu PP . 

Nessa perspectiva, enfatizamos a concepção de trabalho coletivo, na qual possam 
ser traçados eixos constitutivos e imprescindíveis às práticas sistematizadas dos 
professores, apoiados pela gestão, de forma que todos se sintam corresponsáveis 
pela construção de uma prática educativa de qualidade. A coordenação precisa ser 
compreendida como espaço/tempo primordial para a gestão da escola. (SEDF – PP  
Carlos Mota, pg. 111. 2012). 

 

Para tanto, a escola desenvolverá seu trabalho pedagógico alicerçado na Proposta 

Curricular vigente, tendo em vista o aprimoramento da sua função social: a construção 

contínua do saber; promovendo projetos educacionais comprometidos com a construção do 

conhecimento e com o crescimento humano que permitam ao estudante intervir e transformar 

a realidade em que vive. 

Para nós, não importa somente a transmissão do conhecimento, mas sim o 

compartilhamento real de conhecimento entre estudantes e professores, bem como, o uso 

correto e ético do saber formalizado, pois de nada serve o conhecimento isolado na sociedade 

contemporânea.  

O saber construído não deve ficar restrito, mas ultrapassar fronteiras para que o 

indivíduo possa exercer seus direitos e deveres, e que esse saber possa ser eficiente e eficaz 

na construção de um mundo melhor e de pessoas melhores. 

A experimentação, o questionamento, a crítica, a participação efetiva e a prática devem 

ser constantes no cotidiano escolar. Só assim o estudante poderá realmente ter um 

aprendizado global e engajado em um mundo plural.  

Assim nossa missão passa, portanto, pela defesa clara da construção do conhecimento 

crítico direcionado pela ética e pelo compromisso da manutenção da alta qualidade de ensino. 

O respeito mútuo do corpo discente, bem como de todos os segmentos da comunidade 
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escolar que compõe esta Instituição de ensino se faz primordial para a excelência de nossa 

gestão. 

 

 

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

Para que haja aquisição sistemática de conhecimento é necessário rigor teórico e 

metodológico na elaboração da aula e na prática escolar. Vários são os métodos que visam o 

melhor aproveitamento do educando na escola. Cada método com suas particularidades, 

vantagens e desvantagens.  

O Centro de Ensino Fundamental 802 sustenta sua metodologia na experimentação, na 

reflexão e na crítica. Compreendemos que dessa forma o que é ensinado acaba ocupando um 

lugar não de informação, mas de formação para o estudante, que poderá verter seus 

conhecimentos em uso prático na vida. 

O foco norteador são as contribuições da política de ciclos que apresenta diversas 

vantagens para a escola e para a aprendizagem do educando como a reestruturação do 

currículo, a definição de um sistema de avaliação mais coerente com os avanços ocorridos 

nesse campo, oportunizando mais tempo para a aprendizagem entre outras vantagens.  

 [...] A escola em ciclos permite uma ruptura total ou parcial com a reprovação [...] 
esse aspecto benéfico torna-se mais concreto quando o trabalho pedagógico está 
voltado para o atendimento das necessidades de aprendizagem dos estudantes e 
comprometido com a garantia de uma aprendizagem continuada. (Crahay, 2006, 
2007).  

 

E no caso dessa escola o foco no diagnóstico de cada estudante para identificação de 

seu nível de aprendizagem, no reagrupamento e no projeto interventivo é o que de fato tem 

feito a diferença. 

Os ciclos para as aprendizagens estruturam-se por meio da gestão democrática, da 
formação continuada dos profissionais da educação, da reorganização dos espaços-
tempos para o direito de todos os estudantes de aprender, do fortalecimento de 
espaços da coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os 
três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e de larga escala. (Pressupostos 
Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica pág. 14).  
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5.1 - EPISTEMOLÓGICOS 

 

Dentro da perspectiva de Currículo Integrado da SEDF os princípios orientadores são: 

teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. Esses princípios são 

centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares 

e em articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

Diante disso, as ações ministradas em todas as áreas do conhecimento no CEF 802, 

buscam a crítica e a partilha de conhecimento como linha condutora do aprendizado. 

Acreditamos que o “conteudismo” não ocupa mais lugar de importância em nossa sociedade, 

portanto, a interpretação dos fatos aprendidos em sala de aula se faz necessária e primordial. 

Quando se fala de interpretação, inevitavelmente pensamos sobre a leitura. Esta tem 

lugar de destaque na aquisição de senso crítico, e no CEF 802 será estimulada a contento. 

Sabemos que culturalmente a leitura no Brasil perde espaço significativo para outras áreas do 

entretenimento, mas acreditamos que com o estímulo correto da curiosidade é possível fazer 

o estudante encontrar na leitura uma aliada importantíssima na aquisição do conhecimento. 

Não cabem aqui também aulas em que se exigem a interpretação óbvia do fato literário, 

mas sim, incitar no estudante o questionamento para se encontrar todas as condições de 

produção que levaram aos fatos literários.  

A prática escolar deve ser norteada a um pensamento lógico e interpretativo. Sabemos 

que essa missão é muito difícil e percebemos que há “recortes” neste caminho que podem 

não finalizar com resultados a contento. Para se alcançar este pensamento lógico e 

interpretativo é necessário que se encontrem as Condições de Produção1 que levam um 

determinado fato a ocorrer. Quando percebemos o que leva tal acontecimento a ter sua 

ocorrência, notamos de maneira crítica como os fatos vão se desencadeando. 

 

5.2 – DIDÁTICO- PEDAGÓGICOS 

 

A interdisciplinaridade e a contextualização são essenciais nos processos didáticos de 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. O docente que integra e contextualiza os 

conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os 

espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. 
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A prática escolar deve ser norteada à busca de respostas aos questionamentos. 

Aproveitando o momento crítico em que o corpo discente passa em busca de resposta, o 

educador deve de maneira inquietante incitar os educandos a questionarem fatos que estão 

aprendendo e a entenderem a relação destes fatos com o todo. 

Mesmo no estudo das ciências lógicas e naturais a compreensão dos fatos deve ser 

priorizada. Cabe aqui uma nota, que não se trata somente da explicação do que é, mas sim a 

explicação do como é. A compreensão de como ocorrem as relações dos fatos no mundo, não 

importando se fatos abstratos, ideológicos ou não, faz o aprendizado ser mais competente e o 

surgimento de um senso crítico melhor e mais apurado no estudante. 

O regime de progressão continuada foi indicado no artigo 32 da Lei n. 9394/96 em que 

divide o ensino básico em dois ou mais ciclos e a reprovação é possível apenas no final de 

cada ciclo, e o CEF 802 trabalha com esse sistema, percebendo que o caso não é apenas 

aprovar ou reprovar, mas focar no aprender e obter uma aprendizagem de qualidade que leve 

ao sucesso e à vivência real e social daquele que aprende. 

 

5.3 – EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Os princípios norteadores das práticas pedagógicas da Educação Integral são a 

Integralidade (formação integral do indivíduo, trabalhando os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais com a mesma importância); a Intersetorialização (articulação entre os 

projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos); a Transversalidade (vinculação da 

aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade);  o Diálogo 

Escola e Comunidade (transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os 

saberes comunitários como sendo do mundo e da vida); a Territorialidade (utilização de 

espaços da comunidade, entendendo a cidade como um rico laboratório de aprendizagem); o 

Trabalho em Rede (criação de um grupo de trabalho onde haja troca de experiências e 

informações, com o objetivo enriquecer a aprendizagem). 

 

5.4 - ÉTICOS 

 

O espaço escolar deve ser um lugar propício ao convivo saudável entre estudantes 

professores e todos aqueles que compõem a instituição educacional. Portanto a ética deve ser 

trabalhada não somente em sala de aula, mas em todo o âmbito escolar. A boa convivência 
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entre todos deve ser buscada tendo em vista o respeito mútuo e a livre enunciação plural de 

ideias. 

O ambiente escolar deve ser um espaço para a propagação de ideias e expressões 

artísticas, pois assim poderão conviver pensamentos diferentes, mas que serão mais tarde 

sínteses complementares que formarão outros questionamentos. Deste modo o conhecimento 

se dará a partir do pluralismo democrático. 

 

5.5 - ESTÉTICOS 
 

Os valores estéticos devem ser trabalhados no âmbito escolar com cuidados éticos, pois 

a estética entra no campo da contemplação e como tal deve ser respeitada em sua totalidade. 

Isto é, a escola dever ser um local possível para apresentar ao estudante os dogmas religiosos, 

mas que este não seja imposto como uma verdade absoluta, pois o estudante deve estar livre 

para identificar uma determinada estética relevante a seu contexto social, ou uma que possa 

ser significativamente transformadora do homem em termos atemporais de outras estéticas, 

que podem ter sido produzidas pelo poder do mercado do mundo contemporâneo, por 

exemplo. 

Outro fato relevante que cabe aqui ressaltar é a volta da prática da aula de reforço e 

Avaliação entre Pares, que possibilita a um ou mais estudantes de forma de interação fazer a 

avaliação em conjunto podendo um consultar o outro e assim fazer a troca de aprendizagem 

entre os pares escolhidos. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

 

6.1 - OBJETIVO GERAL 

 

Formar o educando nos aspectos, social e intelectual, preparando-o para o exercício da 

cidadania e vivência com qualidade de vida no seu dia a dia. 
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6.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Fomentar na escola a prática da Pedagogia de projetos na aprendizagem continuada 

dos estudantes; 

  Implementar a cada dia, a proposta de ciclos desde os anos iniciais até os anos finais 

do Ensino Fundamental com o propósito de alavancar a aprendizagem dos educandos e ter 

uma visão formativa da aprendizagem nesta U.E; 

  Tornar a escola um ambiente acolhedor e atraente para a comunidade escolar, 

principalmente ao estudante; e espaço de socialização, aquisição de conhecimento e 

promovedor de cultura; 

  Diminuir o índice de reprovação geral; 

  Corrigir a defasagem de idade/ano; 

  Combater a evasão escolar; 

  Buscar uma participação efetiva dos pais ou responsáveis pelos estudantes nas 

reuniões bimestrais; 

  Aumentar a participação dos pais/comunidade nas atividades escolares; 

  Conhecer e respeitar a diversidade cultural de cada cidadão; 

  Promover a inclusão social dos estudantes; 

  Promover a autoestima do estudante; 

  Propiciar ao corpo docente educação continuada; 

  Reduzir o índice de violência na escola; 

  Conscientizar a comunidade escolar, principalmente o estudante da importância da 

valorização do Patrimônio Público, bem como do Meio Ambiente; 

  Promover Educação Ambiental envolvendo a comunidade escolar; 

  Incentivar a comunidade escolar o hábito da Leitura; 

  Despertar na comunidade escolar o interesse pela cultura afro-indígena brasileira. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

As pedagogias Histórico-Crítica e Histórico-Cultural são as concepções teóricas que 

fundamentam toda a base de trabalho do CEF 802 uma vez, o Currículo escolar não pode 

desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. 

 

7.1 - PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica leva em consideração a importância das relações sociais 

e da interação com a natureza para a produção de conhecimento. Sendo assim, a escola 

encontra-se em um contexto marcado por contradições e conflitos, mas com o dever de 

garantir a aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, a 

fim de que ocorra a autonomia do sujeito.   

O estudo dos conteúdos curriculares deve adotar a prática social dos estudantes como 

elemento para a problematização diária, trabalhando os conhecimentos acadêmicos a partir da 

articulação dialética de saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo 

a igualdade entre todos eles.  

A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem 

construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 

  

7.2 - PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação 

como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. 

 A aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser 

compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com 

objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização.  
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São aspectos essenciais, articulados e concomitantes da educação: a) Identificar os 

elementos culturais produzidos pela humanidade que contribuam para a humanização dos 

indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o acidental, o principal e o secundário, o 

fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003, p. 13); b) organizar e refletir sobre as formas 

mais adequadas para atingir essa humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades 

para esses conteúdos. 

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as 

práticas e interesses sociais da comunidade. A partir dessa identificação, a problematização 

favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia 

outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre 

os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003).  

 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

 

8.1 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR EM CICLOS 

 

 A organização do trabalho escolar por meio de ciclos de aprendizagem no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e anos finais nesta unidade escolar respalda-se: no artigo 23 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que estabelece o princípio da 

flexibilidade na organização do trabalho pedagógico em semestres ou forma diversa de 

organização para atender à melhoria do processo de aprendizagem; no artigo 12, da LDB, que 

define entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na 

elaboração e execução do projeto político-pedagógico; e no artigo 4º da Lei de Gestão 

Democrática nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que garante autonomia pedagógica às 

escolas públicas do Distrito Federal para elaborar e implementar seu projeto político-

pedagógico, em consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes 

da Rede Pública de Ensino do DF. 

 A ampliação dos ciclos no Ensino Fundamental ampara-se também, nas Diretrizes 

Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo Conselho de Educação do 

Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e instituída pela Secretaria de Estado de 

Educação do DF por meio da Portaria nº 4 do dia 12 de janeiro de 2007. 
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 A compreensão de ciclos assumida neste Projeto caracteriza-se pelo que Brasil, 

Barreto e Sousa propõem: 

[...] alternativas de organização do ensino básico, que ultrapassam a duração das 
séries anuais como referência temporal para o ensino e a aprendizagem e estão 
associados à intenção de assegurar à totalidade dos estudantes a permanência na 
escola e um ensino de qualidade. [...], demarcam mudanças de concepção de 
conhecimento e de aprendizagem, na ocupação do tempo escolar, bem como na 
própria função da educação escolar, vindo a constituir um caminho potencial para a 
democratização do ensino (2005, p. 660). 

 
A adoção de ciclos nos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental nesta unidade 

escolar compartilha responsabilidades individuais e coletivas, sendo o trabalho pedagógico 

coletivo apresentado neste Projeto Político-Pedagógico, uma das condições para a sua 

implementação. Para isso, são dinamizados colegiados como: Conselho de Classe; Conselho 

Escolar; reuniões de coordenação pedagógica coletiva; entre outros. 

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na organização 

escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu desempenho por meio de 

avaliação realizada permanentemente. É esse processo avaliativo formativo que viabiliza e 

conduz professores e equipe pedagógica da escola a repensarem o trabalho pedagógico 

desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às 

necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes. 

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não permite 

que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens. Fundamenta-se no 

pressuposto de que o estudante não deve repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os 

estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem. Isso significa que os estudantes 

progridem sem interrupções, sem lacunas e sem percalços que venham a interromper a 

evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). 

 Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico que proposto 

neste Projeto se fundamenta em: 

 Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos metodológicos, das 

avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando os ritmos diferenciados e a 

heterogeneidade característica dos processos de aprendizagem humana.   

 Ensino heterogêneo e diferenciado caracterizado pelo respeito às potencialidades e 

ritmos de aprendizagem. 

 Na adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a atingir os 

objetivos de aprendizagem. 
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 Avaliação contínua e a serviço da promoção das aprendizagens. 

A opção pelos ciclos se fundamenta na compreensão de que é urgente e necessário 

reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade. Compreendendo e respeitando 

as diferenças, orientados pela certeza de que não se pode abrir mão de uma educação pública 

para todos em seu sentido pleno, como preceitua a Constituição Federal de 1988. 

 

8.2 - ENSINO ESPECIAL 

 

 “A educação especial é uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas 

e modalidades da Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à 

dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de 

comprometimentos que possam apresentar, no direito à igualdade de oportunidades 

educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a 

formulação de políticas públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade 

de condições distintas para a efetivação do processo educacional. ” (Currículo em Movimento 

SEEDF) e o CEF 802 tem isso claro em suas perspectivas inclusivas da aprendizagem que 

torna possível uma aprendizagem coletiva e integrada dentro de um espaço que é próprio para 

o desenvolvimento social e crítico do cidadão. 

O estudante que participa e vivencia na escola suas experiências mais profundas do 

saber formativo está inserido de forma total em nossas várias modalidades de ensino, sem ter 

seus direitos e limitações desrespeitados e suas potencialidades desenvolvidas através dos 

projetos e intervenções pedagógicas a eles aplicadas com o apoio de especialistas como os 

profissionais da sala de recursos, orientadores educacionais e toda a equipe de atendimento 

especializada oferecida pela rede além do próprio corpo docente que agrega a si o desejo de 

tornar a aprendizagem possível a todos. 

Aqui se traçam alguns objetivos específicos e metas desejadas e aplicadas ao ensino 

especial do CEF 802 por que há que se considerar o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento em que se encontra o estudante. Isso significa dizer que as adequações 

curriculares devem ser previstas como forma de respeito às condições particulares desses 

estudantes, mediante estratégias e critérios de acessibilidade ao currículo da Educação Básica. 

 Objetivo – Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade. 

 Meta – Mobilizar funcionários da escola, professores, direção e pais para estudos e 

debate sobre inclusão. 
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 Objetivo – Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar. 

 Meta – Articular junto a gestão da escola a viabilização de estratégias que contribuam 

para a construção de um clima de tolerância, respeito mútuo, aceitação e respeito à 

diversidade. 

 

 Objetivo – Contribuir com o desenvolvimento dos ANEE’S. 

 Meta – Favorecer aos ANEE’S a aquisição de habilidades e competências necessárias 

à sua formação. 

 

 Objetivo – Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar e 

refletir sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiências. 

 Meta – Promover a construção de uma consciência coletiva em torno dos desafios que 

as pessoas com deficiência enfrentam e da contribuição que diferentes agentes escolares 

podem dar no sentido de melhorar sua qualidade de vida, diminuir o preconceito e 

desenvolver um clima de tolerância e respeito na escola. 

 

 Objetivo – Oferecer apoio pedagógico ao estudante que apresenta necessidades 

educacionais especiais, para que ele tenha oportunidade de ser acompanhado no seu 

desenvolvimento e aprendizagem e consequentemente levar o estudante à sua própria 

emancipação, garantindo assim, uma plena convivência social. 

 Meta – Adequar e produzir materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as 

necessidades especifica dos estudantes; apoiar e subsidiar o corpo docente, auxiliando-o a 

desenvolver estratégias que respondam às diferentes necessidades dos estudantes; auxiliar os 

professores nas adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial. 

 

8.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de jovens e adultos tem como objetivo primordial “Promover a 

escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas que não tiveram acesso ou interromperam 

seu processo formativo escolar, por meio da compreensão de uma prática educativa que 

atenda às especificidades e à diversidade dos sujeitos trabalhadores envolvidos no processo, a 

fim de dialogar com seus saberes, culturas, projetos de vida e de articular melhores 

perspectivas com o meio social, cultural e com o mundo do trabalho. ” (Currículo em 
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Movimento SEEDF) e o CEF 802 trabalha essa modalidade entrelaçando seu jeito de pensar 

com toda a forma de caminhar pedagógico dessa escola. Além disso, evocamos no fazer 

pedagógico da EJA, ainda, o pensamento paulofreireano que destaca esta modalidade como 

forma de diminuição das desigualdades sociais, da valorização humana e da formação pelos 

valores: 

Não é possível atuar em favor da igualdade, do respeito ao direito à voz, à 

participação, à reinvenção do mundo, num regime que negue a liberdade de 

trabalhar, de comer, de falar, de criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade 

de ser. (FREIRE, 2002, p.193) 

 

Aqui, várias ações, vários projetos e intervenções são realizadas para que o estudante 

jovem ou adulto saia daqui preparado para atuar em meio a sociedade com desenvoltura e 

independência que se espera de um cidadão que convive harmoniosamente em sociedade. E 

dentre esses projetos destacamos os da Sala de leitura, xadrez, semana da EJA, palestras 

formativas e oficinas de aprendizagem, quais sejam: 

 O projeto de culminância cultural do semestre, onde a comunidade escolar – direção, 

estudantees, docentes, servidores de apoio etc. – participa de maneira harmônica, 

integrada, de um momento de valorização humana, pedagógica e social, com diversas 

atividades culturais e científicas produzidas pelos estudantes, com orientação dos 

docentes e participação ativa da coordenação pedagógica e direção da escola, abordando 

as temáticas da Semana de Educação para a Vida, Semana da EJA, Circuito de Ciências, 

JEREM-Noturno (Jogos Escolares do Recanto das Emas) entre outros. 

 O projeto Portuguesando, voltado para desenvolvimento dos estudantes como 

protagonistas leitores e escritores de sua própria história e do mundo em que vivem. 

Trata-se de trabalho com raiz curricular em Língua Portuguesa, mas trabalhado de 

maneira interdisciplinar com outras áreas, como Língua Estrangeira – Inglês, Artes e 

Matemática. 

  A adoção de um espaço dialético verdadeiro entre docentes e discentes na organização 

escolar dos estudantes, que debatem como protagonistas suas rotinas pessoais, laborais e 

pedagógicas com coordenação pedagógica e professores, de modo a integrarem-se à 

escola de modo pleno, furtando-se assim da armadilha usual de que a escola noturna é 

um mero apêndice de atividades principais realizadas durante o dia, bem como 

valorizando o sujeito trabalhador reinserido no ambiente escolar, que precisa lidar com 

sua dinâmica social para prosseguir os estudos, tendo como base os instrumentos de 

direitos e obrigações apontados nas Diretrizes Curriculares da EJA. 

 O estudo pela semestralidade desenvolvido de acordo com os parâmetros curriculares, 
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exigindo conteúdo propedêutico mínimo, dialogado com o fazer prático do cotidiano, 

dentro da noção de aprendizagem significativa, avaliados de acordo com avanço 

pedagógico de cada aluno por meio de instrumentos qualitativos, quantitativos e sociais, 

integrados entre si. 

 A realização do Conselho de Classe semestral levando em consideração todos os 

elementos supramencionados, manifestos pelos estudantes por meio dos instrumentos 

adequados, de modo que se suas percepções e opiniões se façam presentes. 

 

8.4 - EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
A Educação Integral surge como um novo pilar, não só para a ampliação de novos 

horizontes e novas aprendizagens, mas também, no combate aos problemas de segurança, 

saúde, criminalidade, enfim, de problemas sociais. 

Atualmente a SEEDF propõe um novo paradigma para a Educação Integral que 

compreenda a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais, onde todas as 

atividades são entendidas como educativas e curriculares. Portanto, atividades esportivas e de 

lazer, culturais, artísticas, de educomunicação, de educação ambiental, de inclusão digital, 

entre outras, devem fazer parte do projeto curricular integrado que oferece oportunidades 

para aprendizagens significativas e prazerosas. 

A Educação Integral depende, sobretudo, de relações que visam à integração, seja de 

conteúdos, seja de projetos, seja de intenções. Para ela, num mundo cada vez mais complexo, 

a gestão das necessidades humanas e sociais exige a contribuição de múltiplos atores e 

sujeitos sociais, de uma nova cultura de articulação e abertura de projetos individuais e 

coletivos para a composição com outros conhecimentos, programas e saberes (GUARÁ, 

2006). 

 

8.4.1 - Objetivos 

 

 Promover a melhoria da qualidade do ensino no CEF 802, lutando contra a 

evasão escolar e garantindo direitos e oportunidades fundamentais para a 

população. 

 
8.4.2 - Objetivos Específicos 

 
 Implementar a proposta da educação integral; 
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 Garantir a permanência dos estudantes na escola, em turno contrário, mediante 

a prática de atividades artísticas, esportivas, de informática e 

acompanhamento pedagógico;   

 Promover a integração dos projetos da escola ao programa da educação 

integral; 

 Reduzir os índices de evasão escolar, repetência e distorções entre série e 

idade; 

 Proporcionar aos estudantes a construção de um olhar positivo em relação à 

educação e à escola, de modo a estimular o prazer em estudar. 

 

8.4.3 - Ações/Estratégias  
 

 A implementação do programa Educação Integral está acontecendo, 

gradativamente, à medida que o GDF efetive os meios de operacionalização 

tais como: contratação de monitores, merendeiros, aquisição de material de 

apoio, melhoria da infraestrutura, entre outros possíveis ajustes que se façam 

necessários; 

 O projeto acontece em turno contrário ao das aulas, sendo atendidas as turmas 

de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (2º, 3º, 4º e 5º anos). 

 

8.4.4 - Metodologia 
 

As ações propostas são orientadas e executadas pelo Coordenador de Educação Integral 

juntamente com os Monitores e Educadores Sociais Voluntários.  

As atividades oferecidas no ano de 2019 são: Xadrez; Informática; Práticas Sociais; 

Língua Estrangeira; Atividades Artísticas; Oficina de Jogos; Jogos Gramaticais; Jogos 

Matemáticos; Música; e Produção de Texto. Os estudantes são divididos por faixa etária e 

grau de dificuldade. 

As atividades são oferecidas em formato de oficina, buscando sempre uma abordagem 

diferenciada. Os estudantes ainda recebem mais duas refeições, uma ao chegarem à escola e o 

almoço. 
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8.4.5 - Público Alvo 
 

São atendidos 120 estudantes, no turno matutino, dos 2º, 3º, 4º e 5º anos desta 

instituição de ensino, de segunda à sexta, com início às 9h45, totalizando 8 horas de 

permanência na escola (3 horas na Educação Integral e 5 horas no ensino regular).  

 

8.4.6 - Avaliação 
 

A avaliação será gradativa, por relatórios, trabalhos ou outros instrumentos que se 

fizerem necessários pelos coordenadores, professores, estudantes e monitores. 

 
8.4.7 - Período de Ação 

 
No decorrer do ano letivo. 
 

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

A avaliação no CEF 802 está pautada na aprendizagem significativa dos saberes pelos 

estudantes dessa unidade de ensino com base efetiva na modalidade de aprendizagem em 

ciclos e com foco na AVALIAÇÃO FORMATIVA para as aprendizagens. A avaliação possui 

diversas funções. Contudo, o CEF 802 entende que na avaliação formativa estão as melhores 

intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

O processo de avaliação não deve visar somente à menção de notas, mas sim deve ser 

de forma processual, continua e cumulativa do desempenho do estudante. Aqui a avaliação 

deve ter como foco principal no fator formativo e qualitativo e não o quantitativo. A 

avaliação deve ir além de julgamento sobre sucessos ou fracassos do estudante, ela deve ter 

como um dos seus propósitos subsidiar a prática dos professores, pois a avaliação é um 

processo continuo e sistemático, portanto não pode ser esporádica nem improvisada, mas 

planejada.  

Ao estudante, deve ser dada a garantia de que a avaliação não tem um caráter negativo 

e sim a possibilidade de crescimento. O cuidado da instituição de ensino deve ser no tocante 

ao trato com o imaginário dos estudantes e dos professores no que diz respeito à avaliação. 
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..., a progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na 
organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu 
desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse processo 
avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da 
escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido buscando caminhos que 
possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem 
evidenciadas pelos estudantes. (CRE RECANTO DAS EMAS, Estratégicas 
Pedagógicas). 

 

Esta instituição prima em buscar soluções eficazes e eficientes no tocante ao bom 

desempenho dos estudantes em suas avaliações, bem como, prepará-los para serem avaliados 

por outras instituições de ensino ou mesmo por avaliações de rendimento feitas pelo governo. 

Tal procedimento se dá via avaliações em que buscam fomentar no estudante a 

curiosidade no saber e não somente avaliá-lo. Uma avaliação que estimule a leitura, pois é 

composta de diversos textos alusivos aquilo que se propõe a avaliar, mas que o leve também 

a conhecer as relações entre várias áreas do conhecimento humano. 

Uma avaliação competente é interdisciplinar e composta de itens que incite no 

estudante a resposta por meio de enunciados que relembre as aulas dadas ou que relacione 

sua experiência ao fato questionado, diferente de questões isoladas que exigem uma resposta 

somente e objetiva.  

Os conhecimentos na avaliação devem ser compartilhados e estimulados para que o 

estudante possa buscar em seu acervo de saberes a melhor solução para o que se pede. Deste 

modo, cria-se uma maturidade intelectual capaz de fazer com que esse estudante seja capaz 

de efetuar toda e qualquer avaliação. 

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a 

perspectiva avaliativa adotada. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, o docente conta 

com instrumentos legais para a descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de 

Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe. Devem constar nesses documentos 

todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo 

estudante, bem como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse processo. 

Assegurar a progressão continuada das Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 

2014/2016 | Página 12 aprendizagens dos estudantes se mostra imprescindível para reverter o 

cenário do fracasso escolar, uma vez que traz em seu bojo a avaliação formativa e assegura a 

todos os estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir seus estudos sem 

interrupções. A Vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação 

Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, possibilita 
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esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre que seu progresso 

for evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de um processo avaliativo diagnóstico 

de caráter formativo.  

Nos anos finais do Ensino Fundamental as atividades pedagógicas e avaliativas que 

melhor se adéquam a um processo formativo são: observação, entrevistas, resolução de 

problemas, criação de documentários, filmagens, trabalhos em grupos, dramatizações, leituras 

e discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação por pares, portfólios, criação e gestão 

de blogs, sites, projeto aprendizagem significativa que tem como finalidade: Trabalhar com 

descritores da Prova Brasil para que os estudantes adquiram competência e habilidades 

necessárias a seu ano, entre outras e que o CEF 802 tem se apropriado dessas estratégias para 

melhor desenvolver o saber significativo do nosso corpo discente. 

A Educação Especial é uma modalidade transversal que perpassa toda a educação 

básica, exige processos de avaliação que sejam pautados na função diagnóstica, que não 

podem ocorrer, apenas, na ocasião do ingresso do estudante. Aqui nessa escola é praticada 

uma avaliação de forma processual, contínua e permanente com uma diagnose efetiva e uma 

boa anamnese com a família e assim estabelecer condições de sucesso dos mesmos no ensino 

comum e apontando para o alcance do término de sua escolarização na Educação Básica. 

Na Educação de Jovens e Adultos - EJA a avaliação escolar, em seus diferentes 

processos e espaços, não poderá renovar as exclusões a que esse público foi submetido ao 

longo dos tempos. Para tanto são utilizados instrumentos e procedimentos avaliativos que 

compreendam e reconheçam os saberes adquiridos a partir das trajetórias de vida dos 

estudantes e das suas relações com o mundo do trabalho. No CEF 802, a EJA integra 

instrumentos de avaliação que primem pela valorização do indivíduo e de seu processo de 

aprendizagem, observados de diversas maneiras. Nos primeiros e segundos segmentos, as 

avaliações formais permitem ao estudante experimentar-se a partir dos estudos aliados ao seu 

conhecimento de vida prévio, nunca se bastando pela nota – e contando com devolutivas dos 

professores, em formato de feedback. No primeiro segmento, a avaliação em processo é 

destacada pelo resgate aos conhecimentos de vida que os estudantes possuem, de modo que 

possam realizar trabalhos e projetos como protagonistas, visando, inclusive, a participação 

como autores nos eventos da escola e até mesmo da Regional, como o Circuito de Ciência. 

Aqui, o protagonismo é valorizado como elemento avaliativo. Por fim, no segundo segmento, 

temos uma avaliação em processo para o meio do desenvolvimento de projetos diversos que 

estimulam o fazer pedagógico para além dos cadernos e “provas”: em História e Geografia, os 

discentes produzem trabalhos de pesquisa culminados em apresentação de seminário, sob 

orientação de seus professores, nos moldes do Ensino Superior (estimulando o engajamento 
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para a formação continuada, uma vez egressos da educação básica); em LEI, Língua 

Portuguesa, Matemática e Artes, os estudantes tem a oportunidade de produção concreta de 

conteúdos e saberes curriculares, com releituras, interpretações e resgate de suas identidades 

como fundamentação para produção do conhecimento; em Educação Física, o conhecimento 

do corpo e os valores advindos do esporte e das competições (como base, o JEREM-Noturno) 

apoiam a avaliação completa, ao final do semestre. 

Por se tratar de uma escola “ciclada”, aqui se preza pelas várias propostas que advém 

dos ciclos como Projeto Interventivo, Reagrupamentos, conselho de classe participativo, 

sondagens de conhecimento e reunião com pais e comunidade escolar. 

 

9.1 – AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA, EM REDE E INSTITUCIONAL 

 

9.1.1 Avaliação Institucional 
 
 

“A avaliação institucional, segundo nível da avaliação educacional, assume dois 

formatos: A Auto avaliação praticada pela escola com a participação de todos os sujeitos que 

nela atuam (estudantes, professores, equipe gestora, de coordenação pedagógica, 

administrativa e de segurança, orientador educacional, pedagogo), assim como os 

pais/responsáveis e pessoas da comunidade que colaboram para o desenvolvimento das 

atividades. É uma avaliação do trabalho da escola por ela mesma, praticada de forma 

participativa.” E no CEF 802 isso se dá de forma clara no momento do Conselho de classe 

participativo em seus vários momentos dentro da escola e também quando faz uso dos dados 

coletados pela avaliação aplicada pelo SIPAEDF (Sistema Permanente de Avaliação 

Educacional do DF). 

 

9.1.2 – Avaliação em Larga Escala 
 

A avaliação ajuda o docente a ver o quanto os estudantes estão de fato aprendendo 

e em que pontos há mais dificuldade. Com base em um diagnóstico, ele pode planejar as 

próximas ações e decidir, por exemplo, se deve seguir com novos conteúdos ou se 

precisa reforçar algum conceito já apresentado. É possível também ver se alguns estão 

precisando de mais atenção. O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) é um 

dos níveis de avaliação aplicadas aos nossos estudantes, e os dados fornecidos por esse 

nível são interpretados e analisados por equipes da SEEDF e enviados às escolas para que, 

orientadas pelo setor responsável pela temática da Secretaria, incorporem esses dados aos já 

registrados, façam análises e promovam as ações que fortaleçam o trabalho da escola. Com 
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base nesses dados o CEF 802, faz uso para fortalecer as intervenções nas fragilidades 

apresentadas por nossos estudantes e assim torna-los capazes de aprender com propriedade. 
  

9.2 - PROJETO INTERVENTIVO, REAGRUPAMENTOS E CONSELHO DE 

CLASSE PARTICIPATIVO 

  

9.2.1 - Projeto Interventivo 
 

O trabalho com projetos interventivos evidencia compromisso da escola não apenas 

com o ensino, mas, sobretudo, com a aprendizagem de todos os estudantes e representa o que 

Meirieu1, Perrenoud2, entre outros, destacaram como condição para a diferenciação 

pedagógica, a fim de que todos possam aprender.  

 
...é uma estratégia para superar pelo menos duas outras características marcantes da 

seriação: simultaneidade e uniformidade. Essa superação é necessária, pois se sabe 

que ensinar praticamente ao mesmo tempo a mesma coisa para todos os estudantes 

produz, tendencialmente, grande diferenciação de resultados que, por sua vez, é a 

base do espírito classificatório e seletivo da moderna escola elementar de massas, 

em sua organização vertical. (ALAVARSE, 2009, p. 45). 

 

Dentro dessa visão, o Projeto Interventivo constitui uma estratégia pedagógica que evita 

o acúmulo de dificuldades para o estudante, o que acaba justificando a reprovação escolar. As 

ações do Projeto são planejadas para atender às necessidades específicas de aprendizagem de 

um grupo de estudantes assim que elas surgem, por um período determinado, ou seja, à 

medida que forem superadas as dificuldades, os estudantes deixarão de fazer parte do Projeto 

e outros estudantes poderão ser beneficiados.  

O Projeto Interventivo é uma proposta de intervenção complementar, de inclusão 

pedagógica e de atendimento voltado à individualização que requer planejamento, trabalho 

em equipe de professores e adoção de práticas avaliativas formativas. Segundo Villas Boas 

(2010, p.5), nesse tipo de trabalho é preciso identificar as necessidades de aprendizagens dos 

estudantes para possibilitar a formação de grupos com necessidades similares que serão 

atendidas por meio de atividades diversificadas. Alavarse nos chama a atenção em relação às 

tentativas de individualização de percursos de escolarização, “devem significar uma 

                                                           
1 Philippe Meirieu, pesquisador , ensaísta e político francês , especialista em ciências da educação e pedagogia  
 
2 Philippe Perrenoud, sociólogo suíço, referência essencial para os educadores em virtude de suas ideias 
pioneiras sobre a profissionalização de professores e a avaliação de alunos. 
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preocupação com cada estudante sem que, necessária e exclusivamente, isso conduza ao 

ensino individualizado, até porque isso exigiria uma reconfiguração material e política da 

escola que está fora de cogitação neste momento” (2009, p.45). 

 

9.2.2 - Reagrupamentos 
 

Antes de se trabalhar com os reagrupamentos, o estudante passará por um diagnóstico 

inicial que observará em que nível de aprendizagem estará – N1: Não sabe ainda; N2: Sabe 

pouco e N3: Sabe - (ver ficha do DI [Diagnóstico Inicial] nos anexos), independe da 

disciplina ou área de conhecimento ou ano em que está inserido o estudante, pois todos devem 

fazer uma diagnose do conhecimento do educando e com base nesses dados incluir o 

estudante no reagrupamento, intraclasse e o reagrupamento interclasse aonde vai se dar 

prioridade as fragilidades detectadas na aprendizagem do estudante. 

Reagrupamento interclasse: A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, do 

Conselho Nacional de Educação, Art. 27 § 2o prevê na organização do trabalho pedagógico a 

mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares e a diversidade nos 

agrupamentos de estudantes, como indicativo de novas possibilidades de aprendizagens. 

Nesse sentido o reagrupamento interclasse é uma estratégia pedagógica que permite o 

agrupamento dos estudantes, de acordo com suas dificuldades e potencialidades de 

aprendizagem, a fim de permitir o avanço contínuo das aprendizagens, a partir da produção de 

conhecimentos que contemplem as possibilidades e necessidades de cada estudante. 

Reagrupamento intraclasse: O Reagrupamento Intraclasse consiste na formação de 

grupos de estudantes de uma mesma turma, de acordo com suas dificuldades de 

aprendizagem. O planejamento do professor poderá ser realizado individualmente ou 

coletivamente. As intervenções pedagógicas, no reagrupamento intraclasse, serão definidas 

pelo docente, durante o planejamento, de acordo com o diagnóstico, que estabelecerá a 

sequência didática e os objetivos a serem trabalhados de forma diversificada. 

 

9.2.3 - Conselho de Classe Participativo 
 

O conselho de classe é uma forma de caminhar na escola que auxilia no progresso de 

todas as instâncias da escola desde a gestão que perpassa por toda a comunidade escolar até 

chegar a aprendizagem significativa do estudante. No CEF 802 o conselho de classe se dá 

com a participação efetiva do estudante em seus vários momentos, iniciando o primeiro 

momento com o pré conselho realizado com todos os estudantes de cada turma da escola 

mediante a um questionário elaborado pela coordenação pedagógica (ver ficha no anexo) e 
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sob a orientação do professor regente ou conselheiro em comum acordo com os estudantes 

representantes da turma, coordenador pedagógico e a pedagoga. 

O segundo momento se dá com o encontro entre todos os professores da turma e os 

estudantes representantes e convidados que partilham o caminhar pedagógico da turma, suas 

maiores dificuldades e possibilidades de sucesso e possíveis soluções pedagógicas com suas 

intervenções. 

O terceiro momento, que chamamos de pós-conselho, em que os estudantes juntamente 

com seu professor conselheiro, levam as discussões realizadas no conselho de classe e suas 

propostas de solução e o comprometimento de todas as partes envolvidas no êxito das 

questões apontadas. 

O quarto momento se dá com a presença da família na escola que passa a conhecer a 

aprendizagem de seus filhos e a partir de uma orientação pedagógica também promover 

intervenções em casa que colaborem com a aprendizagem e sucesso do estudante na escola. 

O quinto momento se dá com o retorno dos professores em sala de aula, equipe gestora 

e dos representantes de turmas com as propostas de solução para os problemas elencados pelo 

grupo e com uma avaliação do processo de conselho de classe na escola. 

 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

Toda a organização curricular do CEF 802 apoia-se na construção do saber e da 

cidadania dos estudantes com base no Currículo em Movimento da Educação Básica e para 

garantir a unidade curricular temos como eixos norteadores a Educação para a diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade. 

O conhecimento ministrado pelos professores deve permear valores não somente 

conteudistas, mas também valores simbólicos muitas vezes esquecidos numa sociedade 

moderna e com características individualistas. 

Os conteúdos trabalhados pelos professores seguem o currículo das escolas públicas do 

DF, porém são enviesadas por questões humanistas e filosóficas que visam o 

desenvolvimento deste alunado para questões contemporâneas importantes, como a 

preservação do meio ambiente à discussão da pluralidade cultural brasileira. 
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Hoje o mundo não mais exige sujeitos que saibam todas as regras gramaticais ou 

fórmulas matemática decoradas fax simili, mas exige pessoas que saibam usar conhecimentos 

sistematizados em diferentes situações de imprevisto da vida. Para tanto, a escola deve 

favorecer o conhecimento crítico e interpretativo do mundo. Uma das possíveis situações é na 

avaliação escolar. 

A avaliação não deve somente questionar de maneira vazia o estudante, 

descontextualizando o conhecimento, como se fosse algo estanque e independente das demais 

coisas do mundo. Uma avaliação competente deve fomentar no estudante conhecimentos 

anteriores para com isso criar relações entre fatos e conhecimentos humanos e desta maneira 

o CEF 802 adotou a avaliação formativa como meio de análise e fixação das aprendizagens. 

Tal Proposta Pedagógica  não está terminada nem tão somente acredita que há uma só 

forma de se avaliar. Esta proposta acredita que a avaliação é um processo contínuo e diverso 

em suas modalidades.
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10.1 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS 

 

10.1.1 Anos Iniciais 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 
 

1º BIMESTRE 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
-Reconhecer o nome 
próprio; 
-Identificar e reconhecer as 
letras do seu nome no 
alfabeto; 
- Acompanhar a leitura de 
um texto mesmo que não 
saiba ler; 
- Reconhecer as letras; 
- Representar através de 
desenho uma história 
ouvida, evidenciando 
compreensão de leitura; 
- Juntar letras e sílabas para 
formar palavras; 

- Utilização da letra caixa 
alta/ cursiva; 
- Uso da letra maiúscula e 
minúscula; 
- Trabalhos diversos com o 
Sistema de escrita alfabética: 
Ordem alfabética, vogais e 
consoantes, encontros 
vocálicos, sílabas simples; 
- Formação de palavras, 
separação silábica; 
- Acentuação: grave e 
circunflexo; 
- Paragrafação: identificação, 
leitura interpretação oral e 
escrita de gêneros 
diversificados; 

- Leitura e escrita individual e 
coletiva (letras, palavras e 
textos); 
- Hipótese sobre a função e 
funcionalidade da escrita 
(letras, sílabas, palavras, frases 
e textos); 
- Composição e decomposição 
de palavras e textos simples e 
complexos (individual e 
coletivo) 
- Trabalho e criação de frases; 
Relação entre letra e som; 
- Letra cursiva maiúscula e 
minúscula; 
- Ordem alfabética; 
- Vogais e consoantes; 
- Encontro vocálico e 
consonantal; 
- Padrões complexos – revisão: 
br,cr,dr,fr,gr,pr,tr,bl,cl,gl,am,an
,ar,as; 
- Separação silábica e 
classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas; 
- Sílaba tônica; 
- Uso das letras: f/v, t/d, c/g, 
p/b; 
- Acentos: grave, circunflexo e 
til (´^~); 
- Sinais de pontuação: 
travessão e dois pontos; 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
-Produção de texto; 
-Alfabeto; 
- Ordem Alfabética; 
- Encontro Vocálico; 
- Encontro Consonantal; 
- Separação e Classificação 
- Silábica; 
- Sílaba Tônica; 
- Dígrafos; 
- Palavras com til; 
- Substantivo comum e 
Próprio; 
- Substantivo Simples e 
Composto; 
- Sinais de Pontuação; 
- M antes de P e B; 
- Texto Narrativo; 
-Estrutura de texto; 

 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
- Produção de texto; 
- Crônica; 
- Poema; 
- Revisão de substantivo: 
Substantivo (próprio, 
comum, simples, composto, 
coletivo, primitivo, 
derivado, concreto e 
abstrato); 
- Artigo; 
- Gênero do Substantivo 
(epiceno, sobrecomum e 
comum de dois gêneros); 
- Grau do substantivo; 
- Número do substantivo; 
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- Poema: verso, estrofe e rima; 
- Histórias, conto de fadas, 
cartazes, receitas; 
- Parágrafo: identificação; 
-Texto: produção, leitura, 
interpretação oral e escrita de 
gêneros variados; 

 
 
 

2º BIMESTRE 

- Desenvolver leitura e 
escrita de palavras; 
- Distinguir diferentes tipos 
de textos; 
- Identificar uma 
informação explicita em 
uma história; 
- Inferir idéias; 
- Identificar espaçamento 
entre palavras e escrita da 
esquerda para direita. - 
Construção de palavras; 
- Diferentes tipos de textos: 
embalagens parlendas, 
poemas e contos; 
- Distribuição espacial do 
texto: escrita da esquerda 
para direita, início, meio e 
fim; 
- Listas temáticas: frutas, 
animais, profissões... 

- Uso das letras: g/j, p/b, m/n, m 
antes de p e b; 
- Palavras com qua, que, qui, 
gua, gue, gui; 
- Substantivo próprio, comum e 
derivado; 
- Número do substantivo; 
- Adjetivos; 
- Sinais de Pontuação; 
- Classificação quanto ao 
número de sílabas; 
- Sinônimo e antônimo; 
- Ditongo, tritongo e hiato; 
- Texto: interpretação oral e 
escrita de gêneros variados; 

- Função e sentido das palavras no 
texto – léxico (dicionário); 
-Vocabulário (ampliação, 
significado, sinônimos e 
antônimos); 
- Uso das letras: ao/am, m/n, m 
antes de p e b, s/ss, c/ç, u/l; 
- Palavras com qu, gu; 
- Dígrafos: lh,ch e nh; 
- Substantivo próprio e comum; 
-Tipos de frases: afirmativas, 
negativas, interrogativas e 
exclamativas; 
- Sinais de pontuação: exclamação 
e interrogação; 
- Produção de textos: balões de 
fala, produção de início e final de 
história; 
- Poemas, parlendas, quadrinhas, 
reportagens, textos informativos; 
-Texto: produção, leitura, 
interpretação oral e escrita de 
gêneros variados; 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
- Produção de texto; 
- Substantivo Coletivo; 
- Substantivo Primitivo e 
Derivado; 
- Gênero do Substantivo; 
- Grau do Substantivo; 
- Número do Substantivo 
(S/P); 
- Artigo e suas classificações; 
- Adjetivo e Locução Adjetiva; 
- Sinais de Pontuação; 
- Palavras com CH e X; 
- Palavras com L e LH; 
- MAL / MAU (BEM/ BOM); 
- OSO/EIRO; 
- MAS e MAIS; 

 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
- Produção de texto; 
- Texto dramático; 
- Resenha crítica; 
- História em quadrinhos; 
- Texto expositivo; 
- Adjetivo e Locução Adjetiva; 
- Pronomes; 
- Pronomes do caso reto;  
- Pronome do caso oblíquo; 
- Pronomes de tratamento; 
- Pronomes demonstrativos; 
- Pronome possessivo; 
- Pronomes interrogativos; 
- Pronomes indefinidos. 
 
 

 
 
 
 

3º BIMESTRE 

- Distinguir e visualizar 
diferentes tipos de texto; 
- Expressar ideias através de 
desenhos; 
- Reconhecer a sequência 
convencional do alfabeto; 
- Identificar frases, assim 
como a pontuação; 
- Ordenar frases com 
sequência lógica; 
- Formação de palavras.  

- Palavras com R/RR; 
- R no final de sílaba; 
- Palavras com S/SS; 
- Sons da letra Z; 
- S com som de Z; 
- Singular e plural de frases; 
- Tipos de frases; 
- Silaba tônica; 
- Poema: verso, estrofe e rima; 
- Texto: produção, leitura, 
interpretação oral e escrita; 

- Obras literárias: apreciação, 
escuta e manuseio, compreensão e 
interpretação, leitura individual e 
coletiva; 
- Folclore: ditos populares, trovas, 
literatura de cordel e adivinhas; 
- Palavras com r/RR; 
- R no final da sílaba; 
- Palavras com s/SS; 
- Sons da letra z; 
- S com som de z; 
- Uso das letras: c/ç, a/há; 
- Uso do por que e porque; 
- Artigos definidos e indefinidos; 
- Substantivo coletivo; 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
- Produção de texto; 
- Pronomes; 
- Pronomes do caso reto; 
- Pronomes do caso oblíquo; 
- Pronomes de Tratamento; 
- Tipos de frase (afirmativa, 
negativa e interrogativa); 
- Numeral; 
- Sinais de Pontuação; 
 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
- Produção de texto; 
- Diário de campo; 
- Entrevista; 
- Propaganda; 
- Artigo 
- Verbo; 
- Ação, estado e fenômeno; 
- Formas nominais do verbo 
(infinitivo, gerúndio e 
particípio); 
- Conjunções verbais nos 
tempos do modo indicativo 
(presente, pretérito perfeito, 
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- Gênero do substantivo: 
masculino e feminino; 
- Grau do substantivo: aumentativo 
e diminutivo; 
- Sinais de pontuação: vírgula, 
ponto e vírgula e reticências; 
- Texto: produção, leitura, 
interpretação oral e escrita de 
gêneros variados; 

pretérito imperfeito, pretérito  
mais que perfeito, futuro do 
presente e futuro do pretérito).  
 

 
 
 

4º BIMESTRE 

- Ler e escrever palavras, 
frases e pequenos textos; 
- Construir palavras com 
dígrafos e encontros 
consonantais; 
- Formar frases; 
- Interpretar frases e 
pequenos testos lidos; 
-Compreender pontuação. 

- Encontro Consonantal; BR, 
CR, DR, FR, GR, PR, TR e 
com BL, CL, DL, FL, GL, 
PL, TL; 
- Palavras com NH, CH e 
LH; 
- Sons de X; 
- Anúncio, carta, convite, 
jornal e resumo; 
- Verbo: identificação do 
tempo verbal; 
- Texto: produção, leitura, 
interpretação, oral e escrita; 

 - Sons de X; 
- Uso das letras: g/j; 
- Anúncio, carta, convite, 
bilhete, jornal e resumo; 
- Número do substantivo 
(singular e plural); 
- Adjetivo; 
- Pronome; 
- Verbo; 
- Sujeito e predicado; 
- Pontuar frases e pequenos 
textos corretamente; 
- Texto: produção, leitura, 
interpretação oral e escrita de 
gêneros variados; 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
- Produção de texto; 
- Verbo; 
- Ação, estado, fenômeno 
natural; 
- 1º, 2º e 3º conjugação; 
- Infinitivo e Gerúndio; 
- Pretérito/ Presente / 
Futuro; 
- Interjeição; 
- Sujeito e Predicado; 
- Sons do X; 
- Ortografia AM/ÃO; 
- U/L; 
-Fábulas; 
 

- Leitura e interpretação de 
texto; 
- Produção de texto; 
- Conto; 
- Artigo cientifico; 
- Texto Expositivo; 
- Reportagem; 
- Artigo de opinião; 
- Advérbio; 
- Preposição; 
-Interjeição; 
- Sujeito e predicado; 
- Análise Morfológica. 
 
 

  

MATEMÁTICA 
 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 
 
 
 
 

1º BIMESTRE 

- Construir o conceito de 
número; 
- Estabelecer 
correspondência um a um; 
- Identificar e ler números 
usados no cotidiano; 
- Identificar cores primárias 
e formas geométricas; 
- Comparar concretamente 
grandezas usando partes do 
corpo como medida. 
 

- Número e numeral; 
- Números até 50; 
- Leitura e escrita de 
numerais; 
- Antecessor e sucessor; 
- Unidade e dezena; 
- Adição e subtração com 
dois e três algarismos; 
- Ordem crescente e 
decrescente; 
- Escrita de 2 em 2, 5 em 5 e 
10 em 10; 
- Resolução e produção de 

- Classificação; 
- Comparação; 
- Seriação; 
- Inclusão; 
- Sequência oral numérica; 
-Zoneamento (os contados e a 
contar); 
- Nomear a coleção pelo último 
cantado/contado; 
- Conservação de quantidade; 
- Contando de 5 em 5 e de 10 
em 10; 
- Números pares e ímpares; 

- Revisão do Sistema de 
Numeração Decimal até a 
3ª ordem (999); 
- Introdução ao SND até a 
6ª ordem; 
- Ordens e Classes; 
- Valores absoluto e 
relativo; 
- Antecessor/Sucessor; 
- Leitura e escrita; 
- Sequência Numérica; 
-Composição e 
Decomposição; 

- SND até a 7ª ordem 
- Ordens e classes 
-Valores Absoluto e 
relativo 
- Composição e 
decomposição de números 
naturais 
- Sistema de numeração 
romano 
- Algoritmo e termos das 
quatro operações 
- As quatro operações com 
Prova Real 
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histórias matemáticas; 
- Números pares e ímpares; 
- Dezena e meia dezena; 
- Dúzia e meia dúzia; 
- Composição e 
decomposição de numerais; 

- Agrupamento simples (grupos 
de 10 – unidade/dezena); 
- Agrupamento complexo 
(grupos de grupos – 
dezena/centena); 
- Registro, leitura e escrita 
numérica de quantidade até 
250; 
- Comparação entre números: 
ordenação crescente e 
decrescente, antecessor e 
sucessor, maior que, igual a, 
menor que; 
- Formulação, interpretação e 
resolução de situações 
problema envolvendo as 
noções de adição (ações de 
juntar, acrescentar); subtração 
(ações de retirar, comparar e 
completar); 

- Números pares e ímpares; 
- Números ordinais; 
- Números romanos; 
- Adição com números 
naturais: 
-Termos; 
- Adição com/sem 
reagrupamento até a 6ª 
ordem; 
- Operações e situação 
problema; 
- Subtração com Números 
naturais; 
- Subtração sem/com 
recurso; 
- Situações problema com 
subtração; 
- Operações; 
- Prova real da adição e 
subtração; 

- Situações problema. 
- Reta numérica e 
aproximações 
- Expressões numéricas 
com adição e subtração 

 
 
 

2º BIMESTRE 

- Agrupar e trocar 
quantidades; 
- Utilizar a contagem oral; 
- Classificar objetos; 
- Reconhecer dias da 
semana; 
- Trabalhar calendário. 
- Numerais de 10 a 19; 
- Noções de distância; 
- Noções de tempo; 
- Dias da semana, mês e 
ano. 
 

- Números até 100;  
- Leitura e escrita de 
numerais; 
- Centena; 
- Adição e subtração com 
reagrupamento e reserva; 
- Termos da adição e 
subtração; 
- Conjuntos: metade e inteiro; 
- Resolução e produção de 
histórias matemáticas; 
- Valor absoluto e valor 
relativo; 
- Escrita de numerais de 3 em 
3 e em 4 em 4; 
- Composição e 
decomposição de numerais; 
- Dobro, triplo, quádruplo; 
- Geometria: linhas abertas e 
fechadas, retas e curvas; 

- Registro, leitura e escrita 
numérica de quantidade até 
500; 
- Contagem de 50 em 50 e de 
100 em 100; 
- Números ordinais: função, 
leitura e representação; 
- Números romanos; 
- Dúzia e meia dúzia; 
- Introdução dos fatos 
fundamentais da multiplicação 
e divisão (2,3 e 4); 
- Problemas com as 4 
operações; 
- Gráficos e tabelas; 
 

- Expressões numéricas 
com adição e subtração; 
-Multiplicação com 
números naturais; 
- Termos; 
- Ideias da multiplicação 
(organização retangular, 
combinação); 
- Tabuada; 
- Operações com 
multiplicação até a 6ª 
ordem; 
- Dobro, triplo, quádruplo; 
- Multiplicação com 2 
algarismos no 
multiplicador; 
- Situações problema; 
- Múltiplos de um número 
natural; 
 

- As quatro operações com 
Prova Real 
-Situações problema 
Dobro, triplo e quádruplo 
Múltiplos de um número 
natural 
-Divisores de um número 
natural 
-Figuras Geométricas 
-Sólidos geométricos e 
figuras planas 
-Figuras planas 
-Planificações 
-Poliedros e seus elementos 
-Prismas e Pirâmides 
-Cilindro, cone e esfera 
-Expressões numéricas com 
as quatro operações 
-Medidas de comprimento 
-Medidas de superfície 
-Medidas de volume 

  - Ler, contar e registrar os - Números até 150; - Registro, leitura e escrita Divisão com números -As quatro operações com 
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3º BIMESTRE 

números de 20 a 39; 
- Resolver situações- 
problemas; 
- Estabelecer relação entre 
Dezena e unidade. 
- Numerais de 20 a 39; 
- Noções de adição e 
subtração, com situações- 
problemas; 
- Dezenas e unidades; 
- Noções de lateralidade. 
 

- Leitura e escrita de 
numerais; 
- Resolução e produção de 
histórias matemáticas; 
- Tabelas e gráficos; 
- Números ordinais até o 20º; 
- Medidas de comprimento: 
metro e meio metro; 
- Medidas de capacidade: 
litro e meio litro; 
- Medidas de tempo: hora, 
dia, semana, mês e ano; 
- Multiplicação e divisão; 
- Termos da multiplicação e 
divisão; 

numérica de quantidade até 750 
- Compor e decompor números 
- Números ordinais: leitura e 
escrita até o 60º 
- Introdução a ideia de fração 
- Metade, terça parte, quarta 
parte; 
- Introdução dos fatos 
fundamentais da multiplicação 
e divisão (5,6 e 7) 
- Adição e subtração com 3 e 4 
algarismos 
- Multiplicação com 2 e 3 
algarismos 
- Dobro e triplo 
- Formulação, interpretação e 
resolução de situações 
problemas envolvendo o 
Sistema Monetário Brasileiro 
(reconhecimento e utilização de 
cédulas e moedas para somar e 
subtrair valores monetários em 
situações de compra e venda) 
- Seleção e organização de 
dados em tabelas simples e 
gráficos de barras ou colunas 
- Problemas com as 4 
operações 

naturais; 
Termos e ideias da Divisão; 
Processo longo da divisão 
com 1 algarismo no divisor 
até a 6ª ordem; 
Situações problema com 
divisão; 
Divisores de um número 
natural; 
Divisão com 2 algarismos 
no divisor; 
 
Fração; 
Ideia de Fração; 
Leitura e Interpretação; 
Comparação de fração; 
Fração de um número; 
Adição e subtração de 
fração com o mesmo 
denominador; 
 
Geometria; 
Retas paralelas e 
concorrentes; 
Posições da reta; 
Polígonos; 
Poliedros; 
 

Prova Real 
-Introdução ao conceito de 
números decimais 
-Décimo, centésimo e 
milésimo 
-Adição, subtração e 
divisão com números 
decimais 
-Sistema monetário 
brasileiro 
-Medidas de tempo 
-Expressões numéricas com 
parênteses, colchetes e 
chaves. 
-Reta, semirreta e segmento 
de reta 
-Retas paralelas e retas 
concorrentes 
-Ângulos 
-Retas perpendiculares 

 
 
 

4º BIMESTRE 

- Ler, contar, e registrar os 
números de 40 à 59; 
- Marcar horas e minutos; 
- Compor e decompor em 
unidades; 
- Interpretar tabelas 
ilustradas; 
- Comparar preços de 
produtos. 
- Numerais de 40 a 59; 
-Noções de hora e minutos; 
-Tabelas; 
- Sistema monetário; 
- Unidades e dezenas. 

- Números até 200; 
- Leitura e escrita de 
numerais; 
- Resolução e produção de 
histórias matemáticas; 
- Composição e 
decomposição de numerais; 
- Sistema monetário; 
 

- Registro, leitura e escrita 
numérica de quantidade até 
1000 
- Compor e decompor números 
- Quádruplo, quíntuplo e 
sêxtuplo de uma quantidade 
- Introdução dos fatos 
fundamentais da multiplicação 
e divisão (8 e 9) 
- Multiplicação com e sem 
reserva 
- Divisão aproximada 
- Divisão com resto diferente 
de zero 

Introdução e conceito de 
números decimais; 
Décimo/Centésimo/Milésim
o; 
Fração Decimal; 
Adição, Subtração e 
Multiplicação com números 
decimais; 
 
Sistema Monetário 
Brasileiro; 
 
Medidas de Tempo; 
Medidas de Capacidade; 

-Ideia de Fração 
-Fração de um inteiro 
-Leitura de frações 
-Frações maiores que um 
inteiro 
-Frações equivalentes a 
inteiros 
-Adição e subtração de 
frações 
-Multiplicação de fração 
por um número natural 
-Divisão de fração por um 
número natural 
-Porcentagem 
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 - Problemas e cálculos 
envolvendo todas as operações 
- Reconhecimento de 
instrumentos de passagem de 
tempo: agenda, calendário, 
relógio, linha do tempo 
- Sistematização de tempo 
(estabelecimento das principais 
relações entre as unidades de 
tempo mais significativas: hora 
e minuto, hora e dia, dia, 
semana e mês) 
- Leitura e representação de 
datas e horas em relógio 
analógico e digital 
- Quilograma, meio 
quilograma, grama, tonelada, 
construção, observação e uso 
de balanças 
- Metro, meio metro e 
centímetro. Construção, 
observação e uso de fitas 
métricas, réguas e trenas 
- Litro e meio litro 
- Troca entre valores, cédulas e 
moedas 
- Registros pictóricos, orais 
e/ou escritos das experiências 
matemáticas vivenciadas a 
partir de situações problema 
envolvendo adição e subtração 
- Comparação de valores 

Medidas de comprimento; 
Medidas de Massa; 
 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 
 
 
 
 

1º BIMESTRE 

- Relatar oralmente o 
ambiente em sua volta; 
- Diferenciar dia e noite; 
- Reconhecer meios de 
transportes de sua vivência;  
- Reconhecer noções 
básicas de higiene, e a 

- Corpo: cabeça, tronco e 
membros; 
- Higiene corporal, mental, 
ambiental, social e alimentar; 
- Alimentação: consequência 
da má alimentação; 
- Saneamento básico; 

O corpo por dentro e por fora 
Órgãos dos sentidos 
A saúde das pessoas 
Saneamento e saúde 
 

O Universo; 
- O sistema Solar; 
- Corpos celestes e o 
calendário; 
- Diferentes formas de 
medir a passagem do 
tempo; 

A ÁGUA 
 
-A água no planeta Terra 
-O ciclo da água 
-A água na natureza 
-Como preservar? 
-Ações humanas na 
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importância para a saúde; 
- Reconhecer partes do 
corpo. 
- Ambiente; 
- Seres vivos e Não vivos; 
- Dia e noite; 
- Meios de comunicações; 
- Higiene e saúde; 
- Partes do corpo; 
-Água. 

 - Fases da Lua; 
- Satélites Naturais e 
artificiais; 
Astros do Universo; 
O Sistema Solar; 
Tecnologia e Astronomia; 
Partes da Terra; 
As rochas; 
O solo (tipos de solo, 
importância e cultivo do 
solo); 
 

natureza 
-Estados físicos da água 
-Ciclo hidrológico 
-Relação da cobertura 
vegetal com: o ciclo 
hidrológico, a conservação 
do solo, dos recursos de 
água e a qualidade do ar 
atmosférico. 
-Alternativas sustentáveis 
para a produção de 
alimentos e bens de 
consumo. 
-Uso sustentável de 
recursos naturais 
-Uso consciente dos 
recursos hídricos. 
-O Solo, suas camadas e 
composição. 
-Poluição do solo. 
-Consequências  dos 
impactos ambientais no 
solo. 
 

 
 
 

2º BIMESTRE 

- Conhecer a importância do 
ambiente para os seres 
vivos; 
-Reconhecer a importância 
da água; 
-Identificar meios de 
transportes; 
-Identificar hábitos de 
higiene bucal; 
-Identificar a importância 
dos cuidados alimentares. 
-Água; 
-Meios de transportes; 
Higiene bucal; 
-Hábitos alimentares. 

- Órgãos dos sentidos; 
- Fases da vida: infância, 
adolescência, idade adulta e 
velhice; 
- Origem dos alimentos: 
animal, vegetal e mineral; 
- Solo: subsolo e tipos de 
solo; 

Partes das plantas 
Ciclo de vida das plantas 
As plantas e outros seres vivos 
Animais vertebrados 
Animais invertebrados 
A reprodução dos animais 
Relação dos seres vivos como 
o ambiente: predação, falta de 
alimento, desmatamento, 
captura, situações ambientais, 
extinção 
Ações do homem no ambiente: 
ambientes naturais e ambientes 
construídos (preservação do 
ambiente que vive) 
Poluição do meio ambiente 

O ar; 
Importância do ar; 
O Vento; 
Propriedades do ar; 
Importância da água; 
Tipos de água; 
Utilidades da água; 
Estados Físicos da água; 
Tratamento da água; 
Características da água; 
Ciclo da água; 
- Formação de nuvens; 
Preservação do ar, água e 
solo; 
 

VIDA E EVOLUÇÃO 
 
-Tecido, órgão e sistema 
Sistema Circulatório, seus 
principais órgãos e funções; 
-Sistema Digestório, seus 
principais órgãos e funções; 
-Sistema Respiratório, seus 
principais órgãos e funções; 
-Interação entre sistemas: 
digestório, circulatório e 
respiratório; 
-Sistema Cardiovascular; 
-Sistema Urinário; 
-Sistema Excretor, seus 
principais órgãos e funções; 
-Sistema Endócrino; 
-Os rins como órgãos 
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filtradores de resíduos e 
toxinas do corpo; 
-Interação dos rins com o 
sistema circulatório; 
-Hemodiálise; 
-Sistema Nervoso; 
-Órgãos dos Sentidos; 
-Sistema Reprodutor 
Masculino e Feminino; 
-Reprodução e Fecundação; 
-Transformações na 
Adolescência. 

 
 
 
 

3º BIMESTRE 

 -Descrever diferentes tipos 
de plantas; 
-Diferenciar a água potável 
e a não potável; 
-Identificar meios de 
comunicação; 
-Reconhecer onde 
encontramos a água; 
 

- Plantas: partes da planta, 
germinação, disseminação e 
reprodução; 
- Animais domésticos e 
selvagens; 
- Animais vertebrados e 
invertebrados, úteis e 
nocivos; 
- Corpo humano: partes e 
funções; 

Planeta Terra e sistema solar 
Ocorrência do dia, da noite, do 
ano e suas estações 
Nascente e poente: diferentes 
posições do sol 
Materiais sólidos, líquidos e 
gasosos: propriedades e 
características 
Ar em movimento (birutas, 
cata-vento, balão, etc) 

Plantas; 
Partes e função das plantas; 
Respiração de uma planta; 
Fotossíntese; 
Reprodução de uma planta; 
Plantas Carnívoras; 
Germinação; 
Tipos de Plantas; 
Alimentação e Higiene; 
- Função dos alimentos 
(construtores, reguladores e 
energéticos); 
- Tipos de Nutrientes; 
- Conservação dos 
alimentos; 
Geometria; 
Retas paralelas e 
concorrentes; 
Posições da reta; 
Polígonos; 
Poliedros; 
 

FUNCIONAMENTO DO 
CORPO 
 
-Alimentos e nutrientes; 
-Alimentação saudável, 
educação alimentar e 
equilíbrio da microbiota 
intestinal; 
-Grupos alimentares; 
-Características dos grupos 
alimentares; 
-Carboidratos, proteínas, 
gorduras, vitaminas e sais 
mineiros; 
-Atuação dos diferentes 
grupos alimentares no 
organismo; 
-Necessidades nutricionais 
dos indivíduos; 
-Distúrbios nutricionais: 
anemia, subnutrição e 
obesidade; 
-Hábitos de vida: 
alimentação, práticas 
físicas, repouso, uso de 
medicamentos, atividades 
cotidianas. 
-Matéria e Energia 
-Propriedade física da 
matéria; 



 

44 
 

-Densidade; 
-Eletricidade, Luz; 
-Condutibilidade elétrica e 
térmica; 
-Magnetismo, dureza e 
elasticidade. 

 
 
 

4º BIMESTRE 

-Reconhecer os tipos de 
informações obtidas pelos 
órgãos do sentido; 
-Reconhecer a origem dos 
alimentos; 
-Observar e relatar o 
crescimento de uma planta; 

- Ar; 
- Água: estados físicos, ciclo 
e purificação; 
- Lixo; 
 

Formação do solo e erosão em 
solo coberto e desmatado 
As matérias primas: borracha, 
metais, plástico e papel 
O ser humano e o uso dos 
materiais 
De onde veem as invenções? 
Invenções e descobertas 
realizadas por mulheres 
cientistas, por africanos e/ou 
afro descendentes e indígenas – 
na cidade 
 
 

Os animais; 
Animais vertebrados e 
invertebrados; 
Vertebrados (Mamíferos, 
aves, peixes, repteis e 
anfíbios); 
Animais silvestres e 
domésticos; 
Animais nocivos à saúde; 
Alimentação dos animais; 
Cobertura do corpo dos 
animais; 
Locomoção dos animais; 
Cadeias alimentar; 
Preservação do Meio 
Ambiente; 
 

TERRA E UNIVERSO 
 
-Constelações; 
-Mapeamento de corpos 
celestes; 
-Movimento de rotação da 
Terra e movimento aparente 
dos astros; 
-Movimentos do Sol e da 
Lua; 
-As fases da Lua e sua 
influência no dia a dia; 
-Instrumentos ópticos para 
observação dos astros 
-Tecnologias para ver 
longe, ver maior, gravar 
imagens; 
-Exames diagnósticos por 
imagem. 
 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 
 
 
 
 

1º BIMESTRE 

HISTÓRIA: 
-Reconhecer o próprio 
nome e o nome dos colegas; 
-Reconhecer datas 
comemorativas; 
-Reconhecer as diversas 
funções da escola bem 
como o ambiente escolar; 
-Compreender e valorizar a 
diversidade étnico-racial; 
-Elaborar regras de 
convivência coletivamente; 

HISTÓRIA: 
- Eu registrando minha 
história; 
- Documentos da 1ª infância 
(Certidão de nascimento, 
carteira de vacinação e 
identidade); 
- Família: famílias de outros 
tempos, graus de parentesco; 
- Datas comemorativas; 
 
GEOGRAFIA: 

HISTÓRIA: 
Documentos históricos e 
pessoais 
Cidades/bairros próximos à 
escola 
Tempo escolar: semana, meses, 
ano, bimestre e o semestre no 
cotidiano escolar; a 
simultaneidade do tempo na 
escola e em outros lugares 
Espaço da comunidade: 
identificação das características 

HISTÓRIA: 
Povos indígenas: primeiros 
habitantes. 
As capitais que o Brasil já 
teve. 
Missão Cruls e Comissão 
Polli Coelho. 
JK, início e desafio. 
Oscar Niemeyer e Lúcio 
Costa. 
Catetinho, o palácio de 
tábuas. 

HISTÓRIA: 
As grandes navegações; 
Chegada dos portugueses 
ao Brasil; 
Exploração do trabalho 
indígena; 
Início da escravidão no 
Brasil; 
Cidadania  
 
GEOGRAFIA: 
O mundo e os continentes; 
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-Comparar fotos atuais e do 
passado. 
 
GEOGRAFIA: 
-Reconhecer sua identidade 
pessoal; 
-Reconhecer os principais 
documentos; 
-Identificar-se como um ser 
presente que se manifesta; 
-Conhecer e utilizar regras 
de convivência em sala de 
aula; 
-Demonstrar as atitudes de 
respeito às opiniões; 

- O sol e a lua; 
- Dia e noite; 
- Estações do ano; 
- Tipos de moradia; 
 

presentes no espaço e na 
natureza da comunidade a qual 
participam 
 
GEOGRAFIA: 

Tempo da cidade: a história da 
cidade, permanências e 
mudanças do passado na 
cidade; levantamento de 
problemas e discussão de 
soluções (passado, presente e 
futuro) 
Biodiversidade: paisagem, 
relevo, águas 

Os construtores. 
 
GEOGRAFIA: 
A necessidade de orientar-
se no espaço. 
A orientação por plantas e 
mapas. 
Localização do Brasil na 
América do Sul. 
O Distrito Federal na região 
Centro – Oeste. 
Regiões Administrativas. 
Entorno: O vizinho do 
Distrito Federal. 
 

Localização do Brasil na 
América do Sul; 
Brasil, suas fronteiras e 
pontos extremos; 
Estados e capitais do Brasil; 
Meio ambiente: preservação 
e degradação, questões dos 
usos das águas; 
Formas de poluição dos 
cursos de água (esgotos, 
efluentes indústrias, marés 
negras etc); 
Tipos de poluição do ar, 
sonora, visual, poluição do 
solo e subsolo. 
 

 
 
 

2º BIMESTRE 

HISTÓRIA: 
-Inferir noções de tempo; 
-Identificar meios de 
transportes cotidianos; 
-Diferenciar campo de 
cidade. 
-Compreender noções de 
tempo. 
-Identificar membros da 
família; 
-Desenvolver atitudes de 
respeito e preservação ao 
meio ambiente. 
 
GEOGRAFIA: 
-Identificar as relações de 
parentesco; 
-Identificar o local de 
moradia coletiva; 
-Relatar normas de 
convivência que tenha 
aprendido em casa; 
-Relacionar atividades 
concretas ao tempo 
cronológico; 
-Relacionar a quantidade de 

HISTÓRIA: 
- Escola: caminho que 
percorremos; 
- Onde vivemos: rua, 
quarteirão, casa; 
- Orientação espacial: sala, 
escola, cidade; 
- Bairro: história do bairro; 
- Datas comemorativas; 
 
GEOGRAFIA: 
- Paisagens: Zona urbana e 
rural; 
- Nossa cidade:  Recanto das 
Emas; 
- Comunidades quilombolas e 
indígenas do DF; 

HISTÓRIA: 
Diferenças e semelhanças entre 
as paisagens urbanas e rurais 
Meios de transporte: função 
dos meios de transporte. Meios 
de transporte particular e 
coletivo 
Meios de comunicação e as 
novas tecnologias (histórico-
social, geográfico, econômico, 
cultural) 
A vida em sociedade: história 
do contexto local (histórico-
social, geográfico, econômico, 
cultural); história de sua 
comunidade 
 
GEOGRAFIA: 
Grupos sociais: diversidades 
Relações sociais: hábitos, 
costumes, religiões, 
organização social, modos de 
viver, convivência 

HISTÓRIA: 
Inauguração de Brasília. 
Brasília foi planejada. 
Alguns pioneiros. 
Cultura e tradição do DF; 
Festas populares do DF; 
Os poderes da União. 
Representação política do 
Distrito Federal. 
 
GEOGRAFIA: 
Observando uma paisagem. 
Paisagem natural e 
humanizada. 
Vegetação do DF; 
Flora e fauna do DF; 
Relevo do DF; 
Hidrografia do DF; 
Clima do DF; 
Zonas Climáticas e Clima 
Brasileiro; 
 

HISTÓRIA: 
Início da escravidão no 
Brasil; 
Chegada dos negros; 
Tráfico Negreiro; 
O trabalho nos canaviais e 
casa grande; 
Cultura do africano; 
Leis de Abolição a 
Escravidão; 
 
GEOGRAFIA: 
Observando uma paisagem, 
natural e humanizada; 
Vegetação do Brasil, fauna 
e flora; 
Relevo e hidrografia do 
Brasil; 
Clima do Brasil. 
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tempo como os conceitos de 
dia e mês no calendário; 
-Reconhecer a necessidade 
de integração entre as 
pessoas. 

 
 
 
 

3º BIMESTRE 

 HISTÓRIA: 
-Reconhecer sinais de 
trânsito; 
-Identificar diferenças 
físicas; 
-Distinguir o ontem, hoje e 
o amanhã; 
-Relacionar os nomes dos 
colegas em ordem 
alfabética. 
 
GEOGRAFIA: 
Demonstrar atitude de 
respeito às características 
pessoais (gênero, etnia, 
peso, estatura à cultura) de 
seu grupo e de outros; 
-Identificar diferenças e 
semelhanças dentro de um 
grupo social; 
-Identificar o seu papel nos 
diferentes grupos de 
convivência; 
-Identificar os meios de 
comunicação; oferecido 
entre as pessoas. 
-Comparar os meios de 
comunicação antigos e 
atuais; 
-Identificar os meios de 
transporte utilizados pela 
comunidade; 
-Comparar meios de 
transportes antigos e atuais; 
-Reconhecer os sinais de 
trânsito. 
 

HISTÓRIA: 
- Cultura indígena; 
- Os direitos da criança; 
- A mudança nos meios de 
transporte; 
- Marcando a passagem do 
tempo; 
- Viagem no tempo com os 
relógios; 
- Datas comemorativas; 
 
GEOGRAFIA: 
- O trânsito; 
- Meios de transporte; 
- Meios de comunicação; 

HISTORIA: 
Atividades produtivas: tipos de 
produção, local de trabalho, 
ferramentas e instrumentos, 
relações de poder, modificação 
da natureza (campo e cidade) 
Organização do espaço e da 
produção, as etapas da 
produção e do produto: 
aspectos de organização do 
espaço-divisão funcional, 
etapas da produção-divisão de 
tarefas, características do 
produto, finalidade da 
produção (processo de 
industrialização da produção de 
bens de consumo) 
 
GEOGRAFIA: 
Instrumentos e máquinas de 
trabalho, remuneração e 
salário, remuneração e gênero, 
relações de poder, regras de 
trabalho 
Produtos e serviços 
importantes ao atendimento das 
necessidades básicas do 
homem e pessoas envolvidas 
na produção 
 

HISTÓRIA: 
A representatividade das 
embaixadas. 
Algumas instituições e seus 
símbolos. 
Todo cidadão tem direitos. 
O povo tem poder. 
Eleições. 
 
GEOGRAFIA: 
As indústrias do DF 
A união entre campo e a 
cidade. 
O comércio do DF; 
Os serviços do DF; 
O turismo do DF; 
 

HISTÓRIA: 
 
O fim da escravidão no 
Brasil; 
A chegada dos imigrantes 
ao Brasil; 
O trabalho dos imigrantes; 
As transformações no 
Brasil com os imigrantes; 
A herança cultural dos 
imigrantes no Brasil; 
 
GEOGRAFIA: 
As regiões brasileiras; 
Etapas de ocupação das 
regiões brasileiras – 
semelhanças, permanências 
e mudanças; 
Realidade das diferentes 
comunidades (urbana, do 
campo, quilombolas e 
indígenas); 
Espaço urbano e rural – 
semelhanças e diferenças. 
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4º BIMESTRE     HISTÓRIA: 
 
Diversidade cultural 
(racismo, preconceito¸ 
respeito as diversidades) 
A República no Brasil; 
Governos Militares; 
Ditadura Militar; 
Era Vargas; 
Constituição de 1988; 
 
GEOGRAFIA: 
A formação do povo 
brasileiro; 
Distribuição de terras no 
Brasil; 
Diferentes fontes de energia 
utilizadas na produção 
industrial, agrícola e 
extrativa e no cotidiano das 
populações; 
TIC: as novas tecnologias 
no cenário da globalização. 
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10.2 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS ANOS FINAIS 

 
10.2.1 - Língua Portuguesa 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 - Reconhecer, identificar e refletir sobre a função das 

classes de palavras em diferentes textos; 
- Identificar elementos que constituem os diversos 
gêneros orais ou escritos e produzi-los; 
- Valorizar a leitura como fonte de informação, via de 
acesso a mundos criados pela literatura e possibilidade de 
fruição estética; 
- Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua 
diversidade no processo de construção de significados, 
assim como a expressão do pensamento.  
 
 
 

- Classes gramaticais: substantivo e classificação dos 
substantivos; 
 - Artigo definidos e indefinidos; 
-Criação de histórias narrativas: conto; 
- Reconhecendo diversos gêneros: poema, fábula e o conto; 
- Frases e pontuação. 
- Elementos da narrativa; 
- Linguagem cinematográfica, intenção e finalidades. 
- Projeto cultural: “Festa Junina” 
- Adjetivo e locução adjetiva; 
- Numeral; 
- Pronome I 
- Pronome II 
- Figura de linguagens: comparação, onomatopeia;  
Ortografia (l, g, s); 
- Acentuação gráfica. 
-Interpretação de texto, tipologias textuais, leitura e produção 
textual. 
-Poema; 
Imagens que narram, a linguagem dos quadrinhos.  
- Classes gramaticais:  
- Fonema 
- Concordância Nominal 
- Verbos regulares 
- Interjeição 
-Sílaba tônica 
- Ortografia (x, ch) 

- Aulas expositivas; 
- Projeção do filme: “Caminhos da floresta” 
- Atividades propostas no livro didático e reproduzidas de outras 
fontes; 
- Criação de frases e pequenos parágrafos; 
- Leitura de diversos textos em sala; 
- Trabalho sobre o filme; 
- Aulas expositivas; 
- Vídeos 
-  Atividades propostas no livro didático e reproduzidas de outras 
fontes; 
- Leitura de diversos textos em sala; 
- Trabalho sobre os gêneros estudados. 
- Aulas expositivas, orais e escritas; 
- Vídeos  
- Atividades propostas no livro didático e reproduzidas de outras 
fontes; 
- Leitura de diversos textos em sala; 
- Música; 
- Jogos 
 
 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
  Produzir textos do gênero narrativo, observando 

diferentes discursos narrativos. 
 Valorizar a leitura como fonte de informação. 

Produção de texto 
Texto narrativo 
Tipos de narrador 
Estrutura da narrativa 

 Aula expositiva 
 Realização de atividades propostas no livro entre pares. 
 Correção de atividades 
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 Verificar a função semântica do verbo e advérbio na 
construção de textos. 
 Valorizar a leitura como fonte de informação. 
 Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las as 
situações de comunicação vivenciadas pelos alunos. 
 Compreender e interpretar textos, orais, escritos, verbais 
e não verbais em diferentes situações de participação 
social. 
 Conhecer e analisar criticamente os usos da língua. 
 Valorizar a leitura como fonte de informação. 
 Compreender e analisar a música, a poesia e a arte, bem 
como seus valores culturais. 
 Usar os conhecimentos adquiridos através da prática de 
reflexão sobre a língua e seus usos para expandir a 
capacidade de análise crítica 
 Valer- se da linguagem para melhorar a qualidade de 
suas relações pessoais. 
 Conhecer a notícia e a entrevista como gêneros e 
produzi-los 
 Identificar as circunstâncias expressas pelos adjuntos 
adverbiais e reconhecer essas funções no texto, 
 Identificar semanticamente as circunstâncias expressas 
pelos adjuntos  
 Comparar textos buscando semelhanças e diferenças 
entre gêneros  
 
 
 
 
 

Organização temporal do texto narrativo. 
Mito 
Língua 
O verbo 
A estrutura do verbo  
Verbos regulares e irregulares  
Principais verbos irregulares 
Formas nominais do verbo 
Locuções verbais 
Tempos do subjuntivo 
Verbos regulares e irregulares no infinitivo 
Emprego do g e do j 
Substantivo: gênero, número e grau 
Produção de texto 
Organização temporal do  
texto narrativo. 
Poesia 
Paródia 
Leitura de letras de músicas regionais a fim de ter contato com a 
variedade linguística. 
Língua 
Morfossintaxe: a seleção e combinação de palavras; 
O advérbio; 
Frase, oração e período; 
Sujeito e predicado 
Tipos de sujeito e predicado 
Verbo de ligação e predicativo do sujeito 
Acentuação 
Variações linguísticas 
Poema e poesia 
Produção de texto 
Criação de textos jornalísticos  
Reportagens e entrevistas 
Texto expositivo 
Texto argumentativo 
Música regional  
Gênero receita 
Língua 
Preposição 
Combinação e contração 
Transitividade verbal, objeto direto e indireto, 
Função dos pronomes pessoais 
Variação dos pronomes oblíquos  o e a 
Produção de texto 
Notícia 
Entrevista 
Títulos e legendas 

 Questionário e resumo de filme 
 Sondagem de conhecimentos 
 Realização de trabalhos individuais com recortes e colagens em sala 
referente aos verbos, advérbios e seus usos; 
 Participação em sala; 
 Trabalhos em grupo; 
 Trabalhos individuais; 
 Pesquisa; 
 Estudo dirigido. 
 Sarau literário 
 Leitura e produção de texto 
 Sondagem de conhecimentos 
 Aulas expositivas 
 Emprego de recurso audiovisual 
 Leitura extraclasse 
 Aulas teórico-práticas com leitura e análise de textos 
 Exercícios de fixação 
 Rodas de leitura 
 Leitura e Produção de texto 
 Produção de poemas  
 Trabalho sobre o filme 
 Estudo dirigido 
 Trabalho com receitas 
 Sondagem de conhecimentos 
 Aulas expositivas 
 Emprego de recurso audiovisual 
 Participação em sala 
 Estudo dirigido 
 Leitura compartilhada em voz alta 
 Produção de texto 
 Sondagem de conhecimentos 
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Língua 
Pronomes retos e oblíquos 
Há ou a ? 
Tipos de predicado, 
Adjunto adnominal 
Adjunto adverbial 
Mal, mau 
Mas, mais 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 - Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista 

em aquisição de saberes; 
- Analisar e refletir sobre a língua e sua diversidade em 
diferentes situações comunicativas; 
- Localizar informações explícitas em um texto; 
- Ampliar o repertório da leitura. 
- Produzir textos do gênero narrativo, observando 
diferentes discursos narrativos. 
Valorizar a leitura como fonte de informação. 
Verificar a função semântica do verbo e advérbio na 
construção de textos. 
Valorizar a leitura como fonte de informação. 
Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las as 
situações de comunicação vivenciadas pelos alunos. 
Compreender e interpretar textos, orais, escritos, verbais e 
não verbais em diferentes situações de participação social. 
Conhecer e analisar criticamente os usos da língua. 
Valorizar a leitura como fonte de informação. 
Compreender e analisar a música, a poesia e a arte, bem 
como seus valores culturais 
Usar os conhecimentos adquiridos através da prática de 
reflexão sobre a língua e seus usos  para expandir a 
capacidade de análise crítica 
Valer- se da linguagem para melhorar a qualidade de suas 
relações pessoais. 
Conhecer a notícia e a entrevista como gêneros e produzi-
los 
Identicar as circunstâncias expressas pelos adjuntos 
adverbiais e reconhecer essas funções no texto, 
Identificar semanticamente as circunstâncias expressas 
pelos adjuntos  
Comparar textos buscando semelhanças e diferenças entre 
gêneros  

- Classes gramaticais: 
- Interjeição (revisão); 
- Verbos regulares; 
- Verbos irregulares; 
 -Formas primitivas e derivadas do verbo; 
-Advérbio (revisão); 
- O uso do H; 
- Acentuação (revisão) 
- Interpretação de textos,  
tipologias textuais, leitura e produção textual; 
- Crônicas; 
- Relato pessoal; 
Produção de texto 
Texto narrativo 
Tipos de narrador 
Estrutura da narrativa 
Organização temporal do texto narrativo. 
Mito 
Língua 
O verbo 
A estrutura do verbo  
Verbos regulares e irregulares  
Principais verbos irregulares 
Formas nominais do verbo 
Locuções verbais 
Tempos do subjuntivo 
Verbos regulares e irregulares no infinitivo 
Emprego do g e do j 
Substantivo: gênero, número e grau 
Produção de texto 
Organização temporal do  
texto narrativo. 
Poesia 
Paródia 

- Aulas expositivas; 
- Projeção do filme: “Caminhos da floresta” 
- Atividades propostas no livro didático e reproduzidas de outras 
fontes; 
- Criação de frases e pequenos parágrafos; 
- Leitura de diversos textos em sala; 
- Trabalho sobre o filme; 
Aula expositiva 
Realização de atividades propostas no livro entre pares. 
Correção de atividades 
Questionário e resumo de filme 
Sondagem de conhecimentos 
Realização de trabalhos individuais com recortes e colagens em sala 
referente aos verbos, advérbios e seus usos; 
Participação em sala ; 
Trabalhos em grupo; 
Trabalhos individuais; 
Pesquisa; 
Estudo dirigido. 
Sarau literário 
Leitura e produção de texto 
Sondagem de conhecimentos 
Aulas expositivas 
Emprego de recurso audiovisual 
Leitura extra-classe 
Aulas teórico-práticas com leitura e análise de textos 
Exercícios de fixação 
Rodas de leitura 
Leitura e Produção de texto 
Produção de poemas  
Trabalho sobre o filme 
Estudo dirigido 
Trabalho com receitas 
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Leitura de letras de músicas regionais a fim de ter contato com a 
variedade linguística. 
Língua 
Morfossintaxe: a seleção e combinação de palavras; 
O advérbio; 
Frase, oração e período; 
Sujeito e predicado 
Tipos de sujeito e predicado 
Verbo de ligação e predicativo do sujeito 
Acentuação 
Variações linguísticas 
Poema e poesia 
Produção de texto 
Criação de textos jornalísticos  
Reportagens e entrevistas 
Texto expositivo 
Texto argumentativo 
Música regional  
Gênero receita 
Língua 
Preposição 
Combinação e contração 
Transitividade verbal, objeto direto e indireto, 
Função dos pronomes pessoais 
Variação dos pronomes oblíquos o e a 

Sondagem de conhecimentos 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista na 

aquisição de saberes. 
Valorizar a leitura como elemento de processo 
comunicativo. 
Apropriar-se de conhecimentos interdisciplinares e 
aplicá-los na produção de variados discursos. 
Compreender e refletir sobre o uso da língua em 
diferentes situações de interação. 
Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a 
criticidade por meio de argumentos. 
Identificar e construir o humor, suspense e mistério em 
diversos gêneros textuais. 
Observar e identificar elementos pertinentes a gêneros 
textuais. 
Promover debate, analisar, identificar e elaborar textos 
argumentativos. 
Reconhecer estruturas e processos de formação de 

Revisão das funções sintáticas do período simples; 
Humor em diversos gêneros; 
Leitura de contos, crônicas e poesia contemporâneos de culturas 
africanas, indígenas e outras; 
Construção de contos de humor; 
Elaboração de texto argumentativo: resenha, parágrafo 
dissertativo, carta de reclamação, artigo de opinião, etc; 
Elaboração de resumos; 
Estrutura de palavras; 
Processo de formação de palavras; 
Acentuação gráfica; 
Crase. 
Elaboração de texto argumentativo: resenha, parágrafo 
dissertativo, carta de reclamação, artigo de opinião, etc. 
Noções de redação oficial: elaboração de ofício, memorando, 
requerimento, carta comercial, convite, formulário, currículo 
pessoal, etc. 

Leitura, compreensão e interpretação de textos; 
Produção textual; 
Exercícios de revisão e de fixação; 
Fichamento. 
Leitura, compreensão e interpretação de textos; 
Produção textual; 
Exercícios de revisão e de fixação; 
Exibição de filmes. 
Leitura, compreensão e interpretação de textos; 
Produção textual; 
Exercícios de revisão e de fixação; 
Leitura, compreensão e interpretação de textos; 
Produção textual; 
Exercícios de revisão e de fixação; 
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palavras para ampliação do léxico. 
Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação 
na produção de sentido do texto.              
Compreender o papel de estruturas linguísticas na 
construção do texto. 
Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, 
pensamentos e sintaxe em textos literários e não 
literários.  
Analisar diferentes discursos veiculados por meios de 
comunicação, considerando diversas tecnologias. 
Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros, com 
relação a conteúdo e forma. 
Compreender e produzir gêneros textuais (literários e não 
literários) que abordem pluralidade cultural. 
  
 

Raciocínio crítico, prospectivo e interpretativo de questões 
socioambientais. 
Mistério e suspense em diversos gêneros. 
Leitura de contos, crônicas e poesia contemporâneos de 
culturas africanas, indígenas e outras. 
Construção de textos de mistério e suspense. 
Concordância verbal. 
Concordância nominal. 
Regência verbal e nominal. 
Poesia: versificação e métrica. 
Poesia visual e de cordel. 
Período composto por subordinação: orações substantivas, 
adjetivas e adverbiais. 
Elementos e tipos de debate. 
Elaboração de debate com ênfase em Direitos Humanos. 
Pontuação. 
Figuras de estilo, pensamento e sintaxe. 
Colocação pronominal. 
Homônimos e parônimos. 

 

10.2.2 – Matemática 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
MATEMÁTICA – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Reconhecer situações que podem ser descritas em 

linguagem matemática e ser capazes de aplicá-las. 
Resolver desafios e problemas que envolvam raciocínio 
lógico. 
Raciocinar, expressar-se matematicamente e aplicar 
métodos matemáticos no que se refere: operações com 
números naturais, frações e unidade de medidas, bem 
como suas aplicações práticas. 
Estimular o pensamento lógico e a capacidade de 
abstração de linguagem matemática à solução de 
problemas do cotidiano. 
Interagir com seus pares de forma cooperativa, 
trabalhando coletivamente na busca de soluções para 
problemas propostos. 
Estabelecer relações entre temas matemáticos diferentes 
campos e conhecimentos de outras áreas curriculares. 

Sistema de Numeração: Origem e evolução dos números. 
Base Decimal. 
Noções de conjuntos e símbolos matemáticos. 
Operações com números naturais. 
Situações-problemas e expressões numéricas. 
Números primos e compostos. 
Múltiplos e divisores. 
MMC e MDC. 
Frações: Definição, operações (Adição e subtração). 
Frações: operações (Multiplicação e Divisão) e situação-
problema. 
Números Decimais 
Unidades de medida: Comprimento, Massa, Capacidade e 
tempo. Situações-problemas. 

*Exposição oral dos conteúdos. 
*Resolução de exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores dificuldades 
de aprendizagem. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a curiosidade 
dos alunos para os conteúdos matemáticos. 
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III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
MATEMÁTICA – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Entender a necessidade da existência de um número que 

dê significado a operações do tipo , com a ∈ Z e b ∈ Z*. 

Reconhecer o conjunto e os subconjuntos de Q. 
Saber representar o conjunto Q na reta numérica. 
Compreender a representação decimal de um número 
racional. 
Compreender o significado de módulo de um número 
racional. 
Comparar números inteiros, utilizando os símbolos ˂ ou 
˃. 
Efetuar a adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação de números racionais. 
Reconhecer e entender as propriedades estruturais da 
adição e multiplicação de números racionais. 
Resolver expressões numéricas.  
Saber identificar expressões e sentenças matemáticas. 
Identificar uma equação. 
Saber identificar o conjunto universo e o conjunto 
verdade de uma equação. 
Aprender a resolver uma equação do 1° grau com uma 
variável, aplicando os princípios aditivo e multiplicativo 
das igualdades. 
Resolver problemas que podem ser traduzidos por uma 
equação do 1° grau com uma variável. 
Identificar uma inequação como sendo uma sentença 
matemática aberta que expressa uma desigualdade. 
Aprender a resolver uma inequação do 1° grau com uma 
variável, aplicando os princípios aditivo e multiplicativo 
das igualdades. 
Reconhecer uma equação do 1° grau com duas variáveis. 
Resolver algebricamente e graficamente um sistema de 
equações do 1° grau com duas variáveis. 
Reconhecer grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais. 
Resolver problemas aplicando regra de três simples 
direta e inversa. 
Resolver problemas aplicando regra de três composta. 
Adquirir noção do que seja porcentagem. 
Compreender a ideia de taxa porcentual.  
Calcular porcentagens. 

Números racionais e operações. 
Identificação, conceito e representação geométrica. 
Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação. 
Expressões numéricas e situações-problema. 
Equação de Primeiro grau. 
Operações, expressões e sentenças matemáticas. 
Conjunto universo e conjunto verdade. 
Resolução de situações-problema. 
Inequações. 
Equações de primeiro grau com duas variáveis. 
Sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis. 
Razão e proporção. 
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 
Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juros simples. 
Noções de estatística. 
Cálculo de média aritmética e ponderada. 
Interpretação de médias aritméticas nos meios de comunicação. 
Identificação, classificação e construção de gráficos e tabelas. 
Interpretação de tabelas e gráficos. 

Aulas expositivas dialogadas e resolução de exercícios; 
Observação contínua em sala de aula; 
Produção de trabalhos individuais ou em grupos; 
Elaboração de relatórios de atividades vivenciadas em classe ou 
mesmo de provas e testes que sintetizem um determinado assunto. 
Aulas expositivas dialogadas e resolução de exercícios; 
Observação contínua em sala de aula; 
Produção de trabalhos individuais ou em grupos; 
Elaboração de relatórios de atividades vivenciadas em classe ou 
mesmo de provas e testes que sintetizem um determinado assunto. 
Aulas expositivas dialogadas e resolução de exercícios; 
Observação contínua em sala de aula; 
Produção de trabalhos individuais ou em grupos; 
Elaboração de relatórios de atividades vivenciadas em classe ou 
mesmo de provas e testes que sintetizem um determinado assunto. 
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Compreender a ideia de juros como a importância que se 
recebe ou se paga, como compensação, quando se 
empresta ou se toma emprestada certa quantia, por certo 
tempo. 
Resolver problemas que envolvem o cálculo de 
porcentagens e juros simples. 
Conceituar e calcular as médias aritmética e ponderada. 
Identificar situações de aplicação de cada média. 
Construir gráficos de colunas e de barras. 
Ler e interpretar tabelas e gráficos. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
MATEMÁTICA – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Identificar números racionais, 

Identificar números irracionais, 
Identificar e representar os subconjuntos de IR 
Reconhecer e aplicar as propriedades no conjunto IR.   
Distinguir expressões numéricas de expressões 
algébricas 
Calcular o valor número de uma expressão algébrica   
Efetuar adição e subtração de monômios. 
Efetuar multiplicação e divisão de monômios 
Efetuar potenciação e radiciação de monômios 
Efetuar adição e subtração de Polinômios 
Efetuar multiplicação e divisão de polinômios 
Efetuar a divisão de polinômios por   polinômios 
Estabelecer relações entre temas matemáticos com 
diferentes campos e conhecimentos de outras áreas 
curriculares. 
Interagir com seus pares de forma cooperativa, 
trabalhando coletivamente na busca de soluções para 
problemas propostos. 
Identificar aspectos consensuais respeitando todas as 
diversidades bem como todos os contextos sociais 
abordados pela etnomatemática. 
Resolver desafios e problemas que envolvam raciocínio 
logico  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjuntos numéricos  
Números racionais   
Números irracionais  
Operações em R 
Propriedade da adição e multiplicação  
Propriedade da potenciação  
Valor numérico e Termo Algébrico  
         *Ângulos. 
             *Polígonos.                                                   
*Figuras planas. 
Monômio, binômio e polinômios. 
Grau de monômio  
Grau de polinômios  
Operações com monômios. 
Operações com Polinômios   
Potenciação de monômios  
Raiz quadrada de monômios  
Produtos notáveis  
O quadrado da soma de dois termos  
O quadrado da diferença de dois termos  
O produto da soma pela diferença de dois termos 
Fatoração  
Frações algébricas  
Equações fracionárias e literais  
Razão proporção  
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais  
Regra de três simples e composta  
Porcentagem e juros simples  
Proporcionalidade 
Ampliação e redução de figuras geométricas  
Áreas de figuras planas  
Comparação de perímetro e área de figuras proporcionais  

*Exposição oral dos conteúdos.           
*Resolução de exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores dificuldades 
de aprendizagem. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a curiosidade 
dos alunos para os conteúdos matemáticos. 
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Ângulos  
Polígonos  
Figuras espaciais   

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
MATEMÁTICA – 9º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Reconhecer situações que podem ser descritas em 

linguagem matemática e ser capazes de aplicá-las. 
Resolver desafios e problemas que envolvam raciocínio 
lógico. 
Raciocinar, expressar-se matematicamente e aplicar 
métodos matemáticos no que se refere: a Equações do 2º 
grau, potenciação e radiciação, bem como suas 
aplicações práticas. 
Estimular o pensamento lógico e a capacidade de 
abstração de linguagem matemática à solução de 
problemas do cotidiano. 
Interagir com seus pares de forma cooperativa, 
trabalhando coletivamente na busca de soluções para 
problemas propostos. 

Revisão sobre Conjuntos numéricos; 
Revisão: Termo algébrico, polinômio e operação com 
polinômios. 
Potenciação e Radiciação. 
Revisão: Equação de 1º grau. 
Equações do 2º grau 
Sistema de equações de 1º e 2º graus. 
Funções do 1º e 2º grau. 
Matemática Financeira (Juros simples e composto). 

*Exposição oral dos conteúdos.           
*Resolução de exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores dificuldades 
de aprendizagem. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a curiosidade 
dos alunos para os conteúdos matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.3 - Língua Estrangeira Moderna (Inglês) 

 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (Inglês) – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Sensibilizar-se para o estudo de LEM por meio de 

recursos lúdicos que auxiliem no processo de 
aprendizagem e no desenvolvimento da 
competência estratégica. 
Relacionar conteúdos linguísticos de LEM com a 
língua materna e identificar diferentes contextos de 
uso. 
Compreender diferentes gêneros textuais. 
Desenvolver as quatro habilidades (ouvir, falar, ler 
e escrever) por meio de recortes comunicativos. 
Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para a 
compreensão de aspectos culturais e comunicativos 
da LEM. 
Compreender o termo sustentabilidade, 

Conscientização sobre a diversidade linguístico-cultural no 
Brasil e no mundo e incentivo ao estudo de outras línguas.  
Reconhecimento da aprendizagem da LEM e desenvolvimento 
de diferentes estratégias de aprendizagem dessa língua.  
Reconhecimento da influência da LEM no Brasil e suas 
implicações na cultura e no mundo do trabalho.  
Sensibilização em relação aos sons da língua.  
Uso de saudações, apresentações pessoais e comandos.  
Desenvolvimento de processos de predição de informações 
escritas no texto pela análise de recursos não verbais, imagens, 
logos e títulos conhecidos 
Reconhecimento de identidades e papeis sociais.  
Descrição dos ambientes escolares, familiares e outros 
solicitados pelo estudante. Identificação e expressão de gêneros, 
qualidades, estados e características de pessoas e objetos.  
Construção de diálogos simples. 

Cumprimentos, apresentações, falando sobre os locais de 
origem. Associação do contexto social com a pluralidade 
cultural.  
 Usando imagens e palavras transparentes para apoio na 
leitura. 
 Refletindo sobre a relação entre a palavra escrita e a palavra 
ouvida. 
 Considerando diferentes alternativas para expressar ideias 
similares.  
Comunicação em sala de aula.  
Repetindo e associando o que é ouvido ao que é lido. 
Refletindo sobre a presença da língua inglesa no meio social. 
Ensinar os números de 0 a 15 e os objetos de sala de aula. 
 Perguntas e respostas sobre a idade.  
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estimulando o uso racional de bens e serviços 
ambientais. 
Desenvolver as quatro habilidades (ouvir, falar, ler 
e escrever) por meio de recortes comunicativos. 
Desenvolver vocabulário proposto e solicitado no 
contexto da aula ou de suas extensões, métodos de 
leitura e produção de texto. 
Valorizar a identidade pessoal. 
Mausear adequadamente o dicionário. 
Desenvolver as quatro habilidades (ouvir, falar, ler 
e escrever) por meio de recortes comunicativos. 
Desenvolver vocabulário proposto e solicitado no 
contexto da aula ou de suas extensões, métodos de 
leitura e produção de texto. 
Valorizar a identidade pessoal. 
Mausear adequadamente o dicionário. 
 
 

 

 
 

 Compreensão de textos e diálogos.  
Procedimentos de leitura: recuperação de informações, assuntos, 
temas e vocabulário. 
Expressão percepção espaço-temporal.  
Identificação de relações de posse. Identificação e nomeação de 
gêneros.  
Reconhecimento via memória ou experiência pessoal de 
palavras em textos.  
Desenvolvimento de estratégias de interpretação de textos: 
associação de informações de textos a seu conhecimentos 
prévios de mundo.  
Elaboração de frases e pequenos diálogos.  
Uso de letras maiúsculas.  
Uso de pontuação. 
Uso de materiais virtuais e de rede mundial de computadores 
para desenvolvimento de tarefas.  
Leitura de diversos gêneros textuais, como capas de revista, 
receitas, quadrinhos, charges, gráficos, páginas da internet, 
instruções, rótulos, fichas de informações pessoais, canções 
e outros.  
 

Ouvir e falar o alfabeto em língua inglesa. 
Falar e escrever os nomes dos locais da escola. 
Apresentar os membros da família associando a apresentação 
dos mesmos. 
Usando um dicionário bilíngue. 
Leitura para identificação do gênero textual e entendimento 
geral do texto com o auxílio de um dicionário bilíngue. 
Repetir para associar o que é ouvido e o que é lido. 
Revisar o vocabulário previamente apresentado. 
Apresentação dos números de 16 a 100. 
Ensinando as profissões. 
Relacionando adjetivos aos substantivos previamente 
estudados. 
Ler escrever e falar os nomes dos materiais escolares. 
Aplicando conhecimento prévio para adivinhação do 
significado das palavras desconhecidas. 
Atentando para entonação.  
Refletindo sobre gênero textual, selecionando e praticando 
estratégias apresentadas anteriormente, prevendo e 
projetando a atenção em palavras chave. 
Observando a importância  do uso de palvras como  please e 
thanks ao aceitar ou receber  ofertas. 
Usando exemplos para entendimento da forma e usando 
material de referência para escolha do conteúdo. 
 Ativando e aplicando o conhecimento sistêmico, textual e de 
mundo. 
Familiarizando-se com a tarefa e prevendo possíveis 
respostas antes de ouvir. 
Criando envolvendo através de reações positivas.  
Usando conectivos (linking words). 
Compreendendo a organização de um texto identificando o 
tópico principal e detalhes de um texto. 
Aquisição de vocabulário sobre uso de matérias virtuais e da 
rede mundial de computadores bem como a sua utilização no 
desenvolvimento das tarefas escolares. 
Associando o que ouvido às imagens.  
Expandindo o vocabulário com o uso de diferentes gêneros 
textuais, para as possíveis respostas diante de situações 
diversas. 
Usando exemplos para entendimento do gênero textual. 
Utilizando a música como forma de utilização da atenção 
para percepção do que está sendo falado na música. 
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III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (Inglês) – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Comunicar-se de forma simples, em esferas de 

expressão oral e escrita, respondendo e fazendo 
perguntas, utilizando expressões usuais e familiares 
para apresentar-se, apresentar alguém, descrever 
atividades, como por exemplo rotinas, lugares e 
pessoas. 
Identificar e conhecer aspectos da cultura de outros 
países que falam a língua estudada. 
Estabelecer relações entre datas comemorativas, 
eventos especiais e festivais do Brasil com os de 
outros países, enfocando aspectos socioculturais. 
Relacionar conteúdos linguísticos do idioma 
estudado com a língua materna e identificar 
diferentes contextos de uso. 
Compreender diferentes gêneros textuais. 
Compreender o vocabulário e expressões mais 
frequentes do dia a dia, de forma verbal ou escrita, 
utilizando uma série de frases para descrever em 
termos simples  pessoas e lugares, condições de 
vida, formação e atividade profissional atual ou 
passada. 
Relacionar conteúdos linguísticos do idioma 
estudado com a língua materna e identificar 
diferentes contextos de uso. 
Valorizar diversas composições comunidade e 
meio ambiente.  
Comunicar-se de forma clara e coerente, mas ainda 
de forma simples, respondendo e fazendo 
perguntas, utilizando vocabulário e tempos verbais 
específicos e adequados a cada tópico. 
Ler e escrever textos curtos e simples, tais como e-
mails, recados, cartões postais descrevendo lugares, 
cartas pessoais de convite e de agradecimento, 
relatos de acontecimentos passados e responder 
questionários de caráter profissional e pessoal. 
Ler e compreender textos em diversos gêneros 
relacionados ao nível de estudante. 
Desenvolver o vocabulário proposto e o solicitado 

Estudos das festividades e eventos históricos ou 
comemorativos, assim como expressões de religiosidade 
de países onde se fala a LEM.  
Expressões de ações no presente.  
Descrição e expressão de ponto de vista sobre a própria 
rotina.  
Demonstração da frequência em que ocorrem 
determinadas ações.  
Uso de saudações e comandos em pequenos diálogos.  
Processos de interpretação de textos: associação de temas 
de textos a seu conhecimento prévio ou de mundo.  
Processos de predição de informações escritas no texto 
pela análise de recursos não verbais, imagens, logos, 
títulos, palavras, datas, etc. 
Expressão de gostos e preferências. 
 Descrição e expressão de ponto de vista sobre a própria 
rotina.  
Expressão de qualidades, estados e características dos 
seres. 
 Uso de vocábulos que expressam relações de posse.  
Reconhecimento e quantificação da existência de pessoas, 
lugares e objetos.  
Expressão de opinião. 
Identificação de fórmulas de localização espacial e 
temporal.  
Elaboração e compreensão de diferentes falas e 
exposições de ideias.  
Leitura de diversos gêneros textuais como, rótulos, 
embalagens, logomarcas, slogans, publicidade, cartazes, 
legendas, anúncios, receitas, regras de jogos, verbetes de 
enciclopédia, biografias, anedotas, histórias em 
quadrinhos, textos não verbais, textos mistos( verbal e não 
verbal).  
Procedimentos de leitura: recuperação de  
informações, sequências, assuntos, temas e vocabulário.  
Processos de interpretação de textos: associação de temas 
de textos a seu conhecimento prévio ou de mundo.  
Reconhecimento via memória ou experiência pessoal de 

Explicações relacionadas a cultura de países que falam a 
língua inglesa com  enfoque nas religiosidade eventos 
históricos e principais datas comemorativas. Indicar aos 
alunos que pesquisem sobre o tema para debates posteriores 
em sala de aula. 
Introduzir o tema multiculturalismo ressaltando as 
semelhanças e as diferenças entre os adolescentes ao redor do 
mundo.  
Usar o verbo to have no simple present para que os alunos 
possam falar sobre as partes do corpo e falarem sobre si 
próprios. 
Montagem de um calendário semanal para que cada aluno 
fale sobre a sua rotina diária. 
Aprendendo a usar a oralidade com o uso de saudações e 
diálogos. 
Usando a leitura para construir conhecimento sobre a 
estrutura da língua. 
Associando o que é ouvido a imagens. 
Variar as respostas afirmativas e negativas.  
Criando estratégias de leitura. 
Pesquisando informações na Internet. 
Expressando o gosto pessoal. 
Aprendendo a quantificar pessoas, objetos e lugares. 
Expressando oral e verbalmente sua opinião em relação a 
diversos aspectos do dia a dia. 
Utilizando mapas e plantas da cidade para identificar lugares 
na cidade, bem como o trajeto feito entre a casa e a escola. 
Identificando estratégias de leitura adequada. 
Selecionando e aplicando estratégias, identificando o ponto 
de vista do autor de um texto. 
Identificando o autor e o leitor do texto. 
Identificando vocabulário e ideias a serem apreendidos. 
Fazendo revisões no texto a partir da leitura de textos 
similares. 
Identificando a ideia principal  de um texto. 
Identificando e aplicando estratégias de leitura adequadas a 
uma tarefa. 
Focalizando  atenção em informações específicas. 
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pelos estudante, métodos de leitura e produção de 
textos. 
Compreender de forma global propagandas e 
pequenos vídeos. 
Conhecer a LEM como instrumento de acesso à 
informação. 
Estimular o respeito a diferenças socioculturais. 
 
 
 

palavras em textos.  
Produção de pequenos parágrafos. 
Associação título e texto (predição). 
Produção de texto escrito. 
Noções elementares de parágrafos.  
Observação de regras de ortografia.  
Diagramação de textos. 
Desenvolvimento de coesão e coerência. 

Aplicando conhecimentos gramaticais ao escrever. 
Releitura de textos com ênfase nas informações, nos temas e 
principalmente no vocabulário. 
Associação das ideias do texto com experiências de vida dos 
alunos. 
Recuperação de vocabulário estudado anteriormente. 
Produzir pequenos parágrafos se utilizando de dos 
conhecimentos obtidos durante o processo de ensino. 
Utilizando as propagandas escritas  e em pequenos 
comerciais.  
Identificando a ideia principal de um texto. 
Expandindo os conhecimentos através da visualização de 
propagandas em LEM, bem como vídeos, documentários e 
filmes. 
Através da apresentação de diferentes materiais relacionados 
a cultura de diversas sociedades estimular o respeito as 
diferenças socioculturais 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (Inglês) – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 . Saber identificar verbos regulares e irregulares; 

. Saber usar sentenças nas formas afirmativa, 
negativa e interrogativa no Simple Past (passado 
simples); 
. Saber empregar de forma correta os pronomes 
pessoais; 
. Aprender principal vocabulário relacionado às 
férias (vacation); 
. Identificar partes de uma casa; 
.Identificar os três meios de transportes: aéreo, 
terreste e marítimo. 
. Comprender e saber usar corretamente o grau 
comparativo de superioridade; 
. Empregar corretamente vocabulário relacionado a 
entretenimento. 
. Reconhecer gêneros de filmes; 
. Aprender principal vocabulário voltado para 
emprego e carreiras profissionais; 
Traduzir Texto sobre Shirley Temple e fazer 
comparação com a personagem brasileira Maísa. 
. Aprender a identificar alguns phrasal verbs e 

. Simple Past; 

. Vocabulário relacionado às férias; 

. Vocabulário sobre meios de transportes; 

.Grau comparativo de superioridade dos adjetivos; 

.Vocabulário sobre entretenimento; 

. Gêneros de filmes; 

.Vocabulário sobre emprego e carreiras profissionais; 

. Discussão sobre semelhanças entre atriz Shirley Temple 
e Maísa. 
Phrasal verbs; 
. Verbo There to Be; 
. Vocabulário sobre trabalho voluntário; 
. Canção: ‘You can count on me’ de Bruno Mars; 
. Adjetivos e seus opostos. 
.  Frutas; 
.  Partes do corpo humano; 
.  Vocabulário sobre tecnologia; 
.  Vocabulário relacionado a datas especiais; 
. Problemas de saúde. 
 

. Aulas explanatórias; 

. Atividades desenvolvidas em grupos; 

. Fixação do conteúdo por meio de atividades escritas. 

. Atividades de listening. 

. Aulas explanatórias; 

. Atividades desenvolvidas em grupos; 

. Fixação do conteúdo por meio de atividades escritas. 

. Atividades de listening. 

. Realizar trabalho e escrito com apresentação oral sobre 
países cuja língua oficial é o inglês. 
Aulas explanatórias; 
. Atividades desenvolvidas em grupos; 
. Fixação do conteúdo por meio de atividades escritas. 
. Atividades de listening. 
. Música. 
. Aulas explanatórias; 
. Atividades desenvolvidas em grupos; 
. Fixação do conteúdo por meio de atividades escritas. 
. Atividades de listening. 
. Música. 
. Escrevendo um cartão de aniversário; 
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emprega-los corretamente; 
. Aprender a usar o tempo verbal There to be no 
presente e passado; 
. Analisar letra de música ‘You can count on me’ e 
associar com o trabalho voluntário;  
. Saber usar adequadamente adjetivos que 
descrevem descrevem habilidades para um bom 
voluntário(a); 
. Adjetivos e seus opostos. 
. Aprender nomes de frutas; 
. Aprender partes do corpo humano; 
. Aprender vocabulário sobre tecnologia; 
. Compreender letra de canção (livro did. Pg. 94 e 
95). 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (Inglês) – 9º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender discursos e conferências mais longas, 

seguindo uma argumentação complexa de assuntos 
do cotidiano extraído de sites, jornais, revistas, 
seriados de TV, vídeos e filmes originais, 
interagindo de forma clara e coerente, em 
modalidade escrita e oral, em assuntos corriqueiros 
como família, trabalho, lazer e de pessoal, 
argumentando e questionando conceitos e 
suposições. 
Compreender as diferenças ideológicas e políticas 
entre países onde a LEM é falada. 
Relacionar conteúdos linguísticos com a língua 
materna e identificar diferentes contextos de uso. 
Conhecer e usar a LEM como instrumento de 
acesso a informação. 
 Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para a 
compreensão de aspectos culturais e comunicativos 
de LEM. 
Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por 
estudantes, métodos de leitura e produção de texto. 
Estimular o respeito às diferenças socioculturais. 
Reconhecer a existência de variedades linguísticas 
em países onde a LEM é falada. 
Compreender diferentes gêneros textuais.  

Expressão de opinião, gostos e preferências. 
 Descrição e expressão de ponto de vista.  
Compreensão e uso de diferentes correlações de tempos 
no discurso. Compreensão de diferenças sociopolíticas e 
ideológicas entre países que falam a LEM. Expressão de 
opiniões sobre assuntos discutidos em classe. 
Apresentação de projetos temáticos.  
Compreensão do significado de sentença tópico e de 
sentenças secundárias. 
Conhecimentos de produções estéticas, de centro e de 
periferia, e literaturas de países que falam a LEM. 
Formulação de perguntas e respostas em sala de aula, 
considerando a situação de interlocução e solicitando 
esclarecimento de forma polida.  
Processos de interpretação de textos: associação de temas 
de textos a seu conhecimento prévio ou de mundo.  
Efeitos de sentido produzidos em texto pelo uso 
intencional de palavras, expressões, recursos gráfico-
visuais e pontuação. 
Reprodução direta e indireta da fala de personagens de 
um discurso.  
Compreensão e fornecimento de informações pessoais em 
situações informais. Desenvolvimento do respeito à troca 
de turnos no diálogo. Apresentação de projetos temáticos.  

Compreender os benefícios de se ler um determinado tipo de 
texto, assim como assistir filmes e documentários para 
identificar assuntos relacionados a cultura, lazer, família, 
trabalho, de modo que se possa comparar com assuntos do 
nosso dia a dia. 
Conhecer a respeito da cultura e da ideologia dos países onde 
LEM é falada para que se possa compreender as diferenças 
políticas e sociais entre o nosso país e outros países. 
Identificar e relacionar os conteúdos trabalhados em língua 
inglesa com os conteúdos que são estudados em nossa língua 
materna contrastando os contextos em que são utilizados. 
Compreender os benefícios de se lê e repetir as leituras várias 
vezes para que se saiba diferenciar sentenças tópicos e 
sentenças secundárias. 
Utilizar os conteúdos de forma a relacionar os contextos 
abordados com a nossa língua materna. 
Utilizar a Internet como instrumento para acessar 
informações relacionadas a outros países que falam a língua 
estrangeira. 
Fazendo revisões no texto para que sejam identificadas e 
revistas as estruturas linguísticas e gramaticais. 
Uso de jogos para os alunos identificarem as respectivas 
respostas para as perguntas que foram distribuídas. 
Leitura e interpretação de textos para associar os temas 
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Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler 
e escrever.  
Identificar e conhecer textos literários em LEM. 
Valorizar diversas composições familiares e a vida 
em comunidade. 
Manusear adequadamente o dicionário. 
Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por 
estudantes, métodos de leitura e produção de texto. 
Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler 
e escrever. 
 
Relacionar conteúdos linguísticas em países onde a 
LEM é falada. 
Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler 
e escrever. 
Compreender diferentes gêneros textuais. 
Conhecer e usar a LEM como instrumento de 
acesso a informação. 
Compreender o termo sustentabilidade, 
estimulando o uso racional de bens e serviços 
ambientais. 
 
 
 
 

Apresentação de relato de experiências e perspectivas de 
vida.  
Elaboração de roteiros de entrevista.  
Escrita de e-mails para obter e fornecer informações sobre 
pessoas, empresas e outros temas. 
Gêneros do discurso oral: características da língua falada 
em determinadas situações, adequação planejada da fala( 
situações simuladas).  
Leitura de diversos tipos textuais, como regras de jogos, 
manchetes, anúncios, reportagens, artigos, verbetes de 
dicionário e enciclopédia,  textos informativos, biografias, 
legendas de filmes, histórias em quadrinhos, contos, 
poemas, canções, textos não verbais, textos mistos ( 
verbal e não verbal).  
Procedimentos de leitura: recuperação de informações, 
sequências, assuntos, temas, vocabulário, estratégias de 
decifração, seleção, antecipação, inferência e verificação. 
Produção de texto a partir de uma leitura preliminar, 
fazendo referência à ideia principal, organizando-o de 
acordo com o gênero solicitados. 
Formulação de esboços. Formulação de textos. 

propostos ao seu contexto diário. 
Reconhecer o uso de palavras e expressões  se utilizando de 
recursos gráficos. 
Identificando a ideia principal do texto. 
Compreender o multiculturalismo relacionado as 
composições familiares e a vida em comunidade. 
Aprendendo a usar o dicionário como forma de entender os 
significados das palavras, bem como a sua escrita fonética. 
Apresentação de vocabulário relacionado ao contexto escolar 
para auxiliar os alunos na compreensão dos textos abordados 
em sala de aula. 
Utilizando o audiobook para desenvolver as habilidades de 
ouvir, falar, ler e escrever. 
Conhecendo as formas linguísticas dos países que falam 
LEM para relacionar aos conteúdos trabalhados. 
Utilizando áudios diversificados para demonstrar as 
características da língua falada bem como, sotaques e 
regionalismos. 
Leitura de diferentes tipos de textos, como por exemplo, as 
regras de determinados jogos, anúncios, verbetes de 
dicionários, legendas de filmes, textos informativos etc. 
Utilizando o dicionário como estratégia de decodificação do 
signo linguístico, assim como sendo um meio de estratégico 
para adquirir novo vocabulário e verificar se a escrita de 
frases e pequenos parágrafos estão corretamente escritos. 

10.2.4 – Arte 

 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
ARTE – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender a evolução do homem a partir da 

apreciação da ate rupestre brasileira e das demais 
manifestações artísticas ao longo da história; 
Apreciar e entender as manifestações culturais de 
vários grupos étnico-raciais que compõem a nação 
brasileira em seu universo pluricultural; 
Conhecer e valorizar a cultura visual, local e 
global; fomentar a pluralidade cultural no espaço 
escolar; 

Arte Rupestre (período Paleolítico e Neolítico); 
Estudo de elementos da linguagem visual: cor, ponto, 
linha, plano, textura, figura, ritmo, volume, proporção, 
equilíbrio, simetria, bidimensionalidade e 
tridimensionalidade. 
Estudo e simbologia de cores em diferentes culturas e 
sociedades; 
Estudo de diferentes tipos de desenho; 
Principais características de culturas da antiguidade: 

Folhas brancas, tipo A4; 
Régua; 
Lápis de cor; 
Caneta hidrocor; 
Lápis; 
Borracha; 
Mídias disponíveis na escola;   
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Propiciar momentos de entretenimento, exposição, 
apreciação e fruição da produção artística. 
Despertar reflexão coletiva e debate; 
Identificar, conhecer e utilizar os elementos da 
linguagem visual, a história da arte e os formadores 
da cultura brasileira, bem como reconhecer-se 
como sujeito de mudança de sua formação cultural. 

Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma; 
Arte pré-colombiana – civilizações Maia, Asteca, Inca, 
Marajoara, Santarém e outras.  

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
ARTE – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Identificar e utilizar em produções artísticas 

elementos básicos da linguagem visual; 
Apreciar manifestações ao longo da história da 
humanidade e suas influências e contribuições 
como instrumento de transformação social; 
Conscientizar de maneira ampla questões e 
indagações sobre indivíduos em seu contexto 
social; 
Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de 
expressões artísticas responsáveis pela formação da 
arte brasileira, além de identificar diversos artistas 
e suas características. 

Renascimento – principais características da arquitetura, 
uso da perspectiva, do claro-escuro e realismo da pintura, 
ideais clássicos de beleza, equilíbrio da simetria e 
regularidade de formas e cores; criação de volumes e jogo 
de luz, sombra da escultura e pintura resultantes de uma 
interpretação científica da realidade. Obras dos grandes 
mestres do renascimento; 
Barroco como o primeiro estilo artístico brasileiro, 
diferenças regionais e a contribuição do negro em seu 
desenvolvimento; 
Rococó – origens e características gerais; 
Estilo Neoclássico introduzido no Brasil pela Missão 
Artística Francesa. Principais artistas e surgimento da 
Escola Imperial de Belas Artes; 
Romantismo em manifestações artísticas brasileiras; 

Folhas brancas, tipo A4; 
Régua; 
Lápis de cor; 
Caneta hidrocor; 
Lápis; 
Borracha; 
Mídias disponíveis na escola; 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
ARTE – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender e reconhecer diferentes linguagens 

como forma de comunicação humana; 
Compreender a influência de estilos/movimentos 
ocidentais do século XX sobre produções visuais 
brasileiras; 
Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos 
elementos das artes visuais contextualizando-os 
nos movimentos artísticos do século XVIII ao XX; 
Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e 
procedimentos artísticos diversos em arte (Artes 
Visuais, Dança, Música, Artes Cênicas) em 
culturas diversas; 

 Fotografia; Pontilhismo; 
Movimento das Artes e Ofícios e o Art Nouveau; 
Artistas precursores do Modernismo Brasileiro; 
Semana de Arte Moderna e busca de uma identidade 
cultural nacional. Artistas, intelectuais e literatos que 
participaram da Semana de 1922; 
Modernismo Brasileiro após a Semana da Arte Moderna; 
Expressionismo, Cubismo e Surrealismo no Brasil. 
Principais inovações na arte brasileira e influência 
européia – teoria antropofágica, simplificação da forma.  

Folhas brancas, tipo A4; 
Régua; 
Lápis de cor; 
Caneta hidrocor; 
Lápis; 
Borracha; 
Mídias disponíveis na escola; 
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Pesquisar e saber organizar informações sobre arte 
em contato com artistas, obras de arte, fontes de 
comunicação e informação; 
Conhecer e valorizar manifestações culturais afro-
brasileiras e indígenas na cultura brasileira. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
ARTE – 9º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
    

 

10.2.5 - Geografia 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
GEOGRAFIA – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender o conceito de Lugar e o significado 

deste para cada indivíduo  
Compreender o conceito de Paisagem e saber 
reconhecer os diferentes elementos naturais e 
artificiais que a compõe 
Entender o papel dos agentes transformadores da 
Paisagem  
Diferenciar as distintas formas de Paisagens  
Compreender o conceito de Espaço Geográfico 
Entender o domínio do ser humano sobre a técnica 
Compreender o conceito de Território e os 
diferentes tipos de conflito existentes neste 
Compreender o conceito de Região e os principais 
objetivos ao se realizar uma 
 
Compreender o conceito de Cartografia 
Reconhecer os elementos que compõe um mapa 
Entender a evolução dos métodos cartográfico 
Desenvolver noção de escala e espacialidade 
Compreender os movimentos realizados pelo 
planeta Terra 
Compreender a distribuição de energia solar na 
Terra 

O Lugar 
Paisagens Naturais 
Paisagens Artificiais 
Paisagem Híbrida 
Agentes naturais modeladores da Paisagem 
Território 
Espaço Geográfico 
Técnica 
Tipos de conflitos  
Região 
Fundamentos cartográficos 
Fotografia aérea 
Sensoriamento Remoto 
Elementos que compõem um mapa (título, rosa dos 
ventos, legenda e escala) 
Escala gráfica e numérica 
Rotação e translação 
Estações do ano 
Zonas térmicas 
Sistemas de orientação 
Bússola 
GPS 
Rosa dos ventos 

Aula expositiva; 
Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
Realização de atividades propostas no livro; 
Estudo dirigido; 
Pesquisa individual; 
Avaliação bimestral; 
Elaboração de desenhos referentes a Paisagens e aos lugares 
Aula expositiva; 
Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
Realização de atividades propostas no livro; 
Estudo dirigido; 
Pesquisa individual; 
Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
Experimentos demonstrativos; 
Avaliação bimestral; 
Aula prática usando google earth 
Confecção de mapas 
Aula expositiva; 
Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
Realização de atividades propostas no livro; 
Estudo dirigido; 
Pesquisa individual; 
Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
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Classificar as zonas térmicas do planeta 
Entender as diferentes estações do ano no planeta 
Terra 
Compreender os diferentes processos de orientação 
espacial 
Compreender as novas tecnologias referentes a 
orientação geográfica 
Compreender a Teoria do Big Bang 
Entender a ordem dos planetas do Sistema Solar 
Identificar os diferentes períodos geológicos da 
Terra 
Identificar as subdivisões internas do planeta Terra 
Identificar as esferas de vida do planeta Terra 
Compreender as Terias da Deriva continental 
etectônica de placas 
Compreender os fenômenos naturais dos tremores 
de Terra e do vulcanismo 
Compreender a ação do vento e da água como 
agentes modeladores do relevo 
Diferenciar os distintos tipos de rochas e minérios 
Compreender o processo de formação dos solos 
Diferenciar os recursos naturais renováveis dos 
recursos não renováveis 
Diferenciar o clima e o tempo 
Compreender os conceitos relativos aos estudos 
climáticos 
Identificar os fatores que influenciam o clima 
Compreender o processo de formação de chuvas 
Identificar os diferentes climáticos no mundo 
Identificar os diferentes tipos de vegetação 
existentes no planeta Terra 
Compreender o funcionamento do ciclo da água 
Identificar as diferentes porções de água no planeta 
Terra 
Identificar as subdivisões de um rio 
Identificar os diferentes tipos de rio 
Compreender os processos de poluição das águas 
Compreender os processos de poluição atmosférica 
Compreender o processo de aquecimento Global e 
de outros fenômenos antrópicos que alteram o 
meio ambiente 

Latitude e Longitude 
Paralelos e Meridianos 
Fuso Horários 
Teoria do Big Bang 
Sis Erosão Glacial 
Tipos de Rochas ( Magmáticas, Sedimentares e 
Metamórficas) 
Formação Solos 
Recursos Naturais Renováveis e não Renováveis 
Formas de Relevo 
tema Solar 
Eras Geológicas 
Camadas do planeta Terra 
Esferas do planeta Terra 
Teoria da Deriva Continental 
Teoria da Tectônica de Placas 
Terremotos e Maremotos 
Vulcanismo 
Formação de montanhas 
Dobramentos e Falhas 
Erosão eólica 
Erosão Pluvial 
Erosão Fluvial 
Erosão Marinha 
Diferença tempo X Clima 
Massas de ar 
Distribuição de energia solar 
Relação altitude e temperature 
Relação Maritimidade e continentalidade 
Correntes marítimas 
Brisa marinha 
Umidade 
Tipos climáticos 
Tipos de vegetação 
Ciclo da água 
Distribuição da água no planeta Terra 
Águas continentais 
Subdivisões de um rio 
Tipos de rios 
Águas subterrâneas 
 

Experimentos demonstrativos; 
Avaliação bimestral; 
Confecção de maquetes acerca dos  processos erosivos 
Aula expositiva; 
Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
Realização de atividades propostas no livro; 
Estudo dirigido; 
Pesquisa individual; 
Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
Experimentos demonstrativos; 
Exibição de documentário; 
Avaliação bimestral; 
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III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
GEOGRAFIA – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Localizar e identificar o Brasil no Mundo;  

Reconhecer os principais tipos de relevo no 
território brasileiro; 
Destacar a importância e a variedades dos climas; 
Compreender o comportamento atmosférico. 
Localizar e identificar o Brasil no Mundo;  
Reconhecer os principais tipos de relevo no 
território brasileiro; 
Destacar a importância e a variedades dos climas; 
Compreender o comportamento atmosférico. 
 Compreender a evolução da   
nossa população; 
Compreender porque a população brasileira está 
crescendo menos? 
caracterizar a população economicamente ativa do 
Brasil; 
Identificar as principais causas do trabalho infantil 
no Brasil; 
Analisar distribuição e concentração de renda; 
 Identificar as principais características dos espaços 
rural e urbano brasileiros; 
Analisar as atividades que movem a economia no 
Brasil. 
Reconhecer os aspectos naturais da região Sul; 
 Entender a região Sul e sua população; 
Compreender a organização econômica da Região 
Sul 
Reconhecer os aspectos naturais da região Sudeste; 
 Entender a região Sudeste e sua população; 
Compreender a organização do espaço geográfico 
do Sudeste; 
Identificar as principais questões ambientais no 
Sudeste. 
Entender os aspectos naturais da região do 
Nordeste; 
Compreender o regime de chuvas no Serão; 
Compreender a ocorrência da seca no Sertão; 
Conhecer a região Nordeste e sua população; 

Aspectos Naturais do Brasil. 
 A posição geográfica do Brasil; 
 O relevo; 
Depressão; 
Serra; 
Planalto; 
Planície. 
 A hidrografia: 
 Bacia Amazonas; 
 Paraná; 
 São Francisco; 
 As bacias secundárias. 
 Os Climas 
Equatorial; 
Tropical; 
Tropical semiárido; 
Tropical de altitude; 
Subtropical; 
As principais massas de ar na atmosfera: 
Equatorial; 
Tropical atlântica; 
Polar atlântica ou antártica. 
A população brasileira: 
População absoluta; 
Território populoso; 
Território povoado; 
Cultura; 
Povoamento; 
Miscigenação; 
Crescimento natural; 
Estrutura de população; 
Densidade demográfica; 
Migração; 
Trabalho infantil; 
Distribuição e concentração de renda. 
O urbano, o rural e a economia brasileira: 
Espaço rural; 
Espaço urbano; 

Observação e leitura de diferentes tipos de imagens; 
Análise; 
Comparação; 
Leitura interpretação de mapas; 
Reflexão; 
Descrição; 
Síntese; 
Produção de texto. 
Observação e leitura de diferentes tipos de imagens; 
Análise; 
Comparação; 
Leitura interpretação de mapas; 
Reflexão; 
Descrição; 
Síntese; 
Produção de texto 
Reflexão; 
Análise; 
Comparação; 
Leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais; 
Observação e leitura de diferentes tipos de imagens; 
Leitura e interpretação de mapas; 
Elaboração de síntese; 
Pesquisa; 
Descrição; 
Produção de texto. 
Diálogo; 
Socialização; 
Respeito e valorização da opinião dos colegas e do professor; 
Expressão de opiniões; 
Convivência em grupo; 
Valorização do meio ambiente. 
Diálogo; 
Socialização; 
Respeito e valorização da opinião dos colegas e do professor; 
Expressão de opiniões; 
Convivência em grupo; 
Valorização do meio ambiente. 



 

65 
 

Compreender a organização econômica da região 
Nordeste; 
Identificar os aspectos naturais da região Centro-
Oeste; 
Conhecer a região Centro-Oeste e sua população; 
Compreender a organização econômica da região 
Centro-Oeste. 
Compreender a importância da preservação do 
Amazonas; 
Identificar os principais problemas e consequências 
do desmatamento ilegal no Amazonas.  
 

Agricultura; 
Pecuária; 
Indústria; 
Extrativismo. 
Região Sul: 
Potencial hidrelétrico; 
Clima Subtropical; 
Colonização europeia; 
Herança cultural; 
Inchaço urbano; 
Produção agropecuária; 
Arenização. 
Região Sudeste: 
Clima; 
Hidrovia; 
Mapa altimétrico; 
Perfil de relevo; 
Crescimento da população; 
Pobreza e riqueza; 
Poluição dos rios; 
Desmatamento; 
Formação e transformação do espaço geográfico. 
Região Nordeste: 
Sub-regiões nordestinas; 
Diferenças Climáticas; 
Fenômeno da seca; 
Transposição do rio São Francisco; 
Turismo; 
Irrigação; 
Latifúndio. 
Região Centro-Oeste: 
Clima tropical; 
Cerrado; 
Reservas da biosfera; 
Expansão da fronteira agrícola; 
Densidade populacional; 
Povos indígenas; 
Regime fluvial no Pantanal; 
Agroindústria. 
Região Norte: 
Preservação ambiental; 
Amazônia legal; 
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Arco do desmatamento. 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
GEOGRAFIA – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
  Localizar identificar os continentes americano no 

mundo; 
Compreender o mundo capitalista; 
Identificar as transformações no mundo capitalista; 
Conhecer o relevo e os grandes lagos. 
Conhecer o quadro demográfico das Américas; 
Compreender o crescimento e a distribuição da 
população americana; 
Compreender a economia americana; 
Identificar as principais atividades de extração 
mineral; 
Conhecer a agricultura na América Anglo-
Saxônica e na América Latina. 
Conhecer e compreender os aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, políticos, sociais e 
econômicos dos países americanos. 
 
 

A marca capitalista no povoamento das américas: 
O mundo capitalista; 
As transformações no mundo capitalistas; 
A revolução da máquina; 
Divisão geográfica da América; 
O relevo, os grandes rios e os lagos norte-americanos; 
América Central, terra e água; 
O relevo e os grandes rios da América do Sul; 
Os contrastes naturais nas Américas. 
A população das Américas: 
O quadro demográfico das Américas; 
Porcentagem da população com menos de 15 anos; 
Porcentagem da população com mais de 54 anos; 
O crescimento e a distribuição da população americana; 
Altas taxas de natalidade nos países subdesenvolvidos; 
A distribuição da população americana. 
A economia Americana: 
O desenvolvimento desigual; 
As atividades de extração mineral; 
A agricultura na América Anglo-Saxônica; 
A agricultura na América Latina; 
A atividade criatória no continente americano; 
A atividade industrial como padrão de desenvolvimento; 
As concentrações industriais americanas. 
Os países americanos: 
Países norte-americanos; 
Países centro-americanos continentais; 
Países centro-americanos insulares; 
Os países andinos; 
Os países platinos; 
Miniatlas. 

 
Leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais; 
Observação e leitura de diferentes tipos de imagens; 
Análise; 
Elaboração de síntese; 
Descrição; 
Comparação; 
Leitura e interpretação de mapas; 
Reflexão; 
Produção de Texto. 
Observação e leitura de diferentes tipos de imagens; 
Vídeos; 
Produção de texto; 
Leituras e interpretações de mapas e gráficos; 
Descrição. 
Síntese; 
Reflexão; 
Relação; 
Observação e leitura de diferentes tipos de imagens; 
Leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais; 
Análise; 
Produção de texto; 
Elaboração de hipóteses; 
Pesquisa. 
Síntese; 
Reflexão; 
Relação; 
Observação e leitura de diferentes tipos de imagens; 
Leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais; 
Análise; 
Produção de texto; 
Elaboração de hipóteses; 
Pesquisa. 
Convivência em grupo; 
Socialização. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
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GEOGRAFIA – 9º ANOS 
 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Fazer com que o aluno conheça o continente 

europeu, suas características, e sua importância 
para o Brasil e o mundo.  
 
Fazer com que o aluno conheça o continente 
asiático, suas características, e sua importância 
para o Brasil e o mundo.  
 
 
Fazer com que o aluno conheça o continente 
africano, suas características, e sua importância 
para o Brasil e o mundo.  
 
Fazer com que o aluno compreenda o processo de 
globalização no mundo, suas características, 
impactos sociais e espaciais, sua presença no dia-a-
dia, e a importância desse para o Brasil e o mundo.   
 

UNIDADE I: GEOGRAFIA DA EUROPA 
- Localização geográfica; 
- Tamanho territorial; 
- Processo de formação territorial; 
- Relevo; 
- Climas; 
- Biomas; 
- Hidrografia; 
- População; 
- Economia; 
- Sistema político – administrativo; 
- Aspectos culturais; 
- Importância para o Brasil e o mundo. 
UNIDADE II: GEOGRAFIA DA ÁSIA 
- Localização geográfica; 
- Tamanho territorial; 
- Processo de formação territorial; 
- Relevo; 
- Climas; 
- Biomas; 
- Hidrografia; 
- População; 
- Economia; 
- Sistema político – administrativo; 
- Aspectos culturais; 
- Importância para o Brasil e o mundo. 
UNIDADE III: GEOGRAFIA DA ÁFRICA 
- Localização geográfica; 
- Tamanho territorial; 
- Processo de formação territorial; 
- Relevo; 
- Climas; 
- Biomas; 
- Hidrografia; 
- População; 
- Economia; 
- Sistema político – administrativo;  
- Aspectos culturais; 
- Importância para o Brasil e o mundo. 

Aulas expositivas, com participações dos alunos, vídeos, e 
exercícios de fixação.   
Aulas expositivas, com participações dos alunos, vídeos, e 
exercícios de fixação.   
Aulas expositivas, com participações dos alunos, vídeos, e 
exercícios de fixação.   
Aulas expositivas, com participações dos alunos, debates 
acerca do assunto,  
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UNIDADE IV: GLOBALIZAÇÃO 
- Conceito de globalização; 
- Características principais; 
- Aspectos positivos e negativos da globalização; 
- As redes de informação e o mundo “rápido”; 
- A economia globalizada; 
- Multipolaridade mundial; 
- Influência no dia-a-dia; 

  
  

10.2.6 - História  
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
HISTÓRIA – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 . Promover no aluno interesse por conhecimento 

histórico, desenvolvendo a capacidade de perceber 
a historicidade de elementos presentes em nossa 
sociedade. 
. Compreender objetos e fatos históricos. 
. Apreender conceitos e instrumentos introdutórios 
para capacitar o aluno a estudar história. 
 

Introdução aos estudos históricos 
. Os diversos sentidos do termo história (ciência e ficção) 
. Contagem do tempo e Periodização da História. 
- Calendários e periodização da História Ocidental. 
. Fontes históricas (a diversidade de fontes documentais) 
. Analisar pra que serve a História e qual o papel do 
historiador. 
Comparar as diversas teorias acerca do surgimento e 
desenvolvimento do ser humano na terra, bem como suas 
relações com o meio ambiente no período da pré-história. 
. Compreender a importância de outras especialidades 
como a arqueologia e a paleontologia no estudo de 
diversas fontes históricas para a reconstituição do 
período: modo de vida no paleolítico e no neolítico, e 
mudanças que a revolução agrícola trouxe para esses 
grupos humanos 
. Compreender e apontar as principais características do 
processo de transição de comunidades primitivas 
estabelecendo relações com as transformações no tempo. 
A formação das primeiras cidades e civilizações 
. Caracterizar economia, sociedade, organização política, 
religião e cultura das primeiras civilizações; destacar a 
ação de seres humanos no aproveitamento das águas de 
rios e sua importância na construção de uma civilização. 

. Aula expositiva e participativa. 

. Promoção de atividades em sala de aula (individual, em 
dupla e em equipe) 
. Exibição de vídeos, filmes, imagens, mapas. 
. Leitura e interpretação de documentos históricos para 
estimular o debate em sala de aula. 
. Exibição de slides pelo datashow para orientar as aulas 
expositivas. 
Introdução ao estudo da Pré-História 
. Problematização do conceito de Pré-História 
. Fontes históricas e pré-história 
- Documentos não-escritos, fósseis e métodos de datação. 
. Cientistas da pré-história (Arqueologia, Paleontologia, 
Antropologia e Ciências Naturais) 
Teorias sobre a origem do homem 
. Primeiros hominídeos: Um debate sobre mito, religião e 
ciência. 
. Criacionismo e Evolucionismo.  
Período Pré- Histórico  
. Paleolítico (Do surgimento do homem até aproximadamente 
10.000a.C) 
. Neolítico (10.000a.C até 5000 a.C) 
. Idade dos Metais (5000 a.C até 4000 a.C) 
Civilizações da Antiguidade 
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. Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes 
grupos sociais, em diversos tempos e espaços, em suas 
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles. 
. Compreender aspectos da economia, organização 
política, sociedade, religião e cultura da civilização greco-
romana; reconhecer a importância das civilizações da 
antiguidade clássica para formação do patrimônio 
intelectual e cultural do mundo Ocidental. 
 

. Aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da 
civilização egípcia 
. Aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da 
civilização mesopotâmica 
. Aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da 
civilização fenícia 
. Aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da 
civilização medo- persa 
Civilizações da Antiguidade Clássica 
. Aspectos sociais, econômicos, políticos da civilização grega 
. Legado cultural da civilização grega 
 
. Aspectos sociais, econômicos, políticos da civilização 
romana 
. Legado cultural da civilização romana 
. Transição do mundo antigo para o medieval: Invasões 
bárbaras e fim do Império Romano. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
HISTÓRIA – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 . Compreender as consequências do processo de 

expansão e dominação imperialista europeia na 
África e Ásia. 
. Descrever a partilha do continente africano e 
asiático dentro do contexto de imperialismo. 
Perceber a diversidade cultural, histórica e social 
que caracterizam os povos que habitavam a África 
e Ásia no século XIX 
. Analisar a Primeira Guerra Mundial e suas 
consequências para o Brasil e para o mundo. 
. Caracterizar a Revolução Russa e as principais 
teorias socialistas difundidas pelo movimento 
operário no mundo. 
 
 

O mundo no início do século XX 
. Neocolonialismo europeu na África e Ásia 
. A Europa às vésperas da Primeira Guerra Mundial:  
A Belle Époque e as tensões e conflitos da Europa pré- 
guerra. 
. Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e seus efeitos 
. Participação brasileira na Primeira Guerra Mundial 
. Revolução Russa de 1917 e seus impactos no mundo. 
. A construção da experiência socialista. 
. Legados da Revolução Russa para o mundo do trabalho 

. Aula expositiva e participativa. 

. Promoção de atividades em sala de aula (individual, em 
dupla e em equipe) 
. Exibição de vídeos, filmes, imagens, mapas. 
. Leitura e interpretação de documentos históricos para 
estimular o debate em sala de aula. 
. Exibição de slides pelo datashow para orientar as aulas 
expositivas. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
HISTÓRIA – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
    

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
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HISTÓRIA – 9º ANOS 
 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
    

  
  

10.2.7 - Ciências  
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
CIÊNCIAS – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Ter noções sobre os astros que formam o Universo 

e da localização da Terra na Via Láctea; 
Reconhecer que cada povo tem suas próprias 
representações do céu noturno; 
Perceber as diferenças entre os modelos 
geocêntrico e heliocêntrico; 
Compreender os motivos pelos quais o modelo 
heliocêntrico é considerado correto; 
Reconhecer os corpos celestes do Sistema Solar; 
Reconhecer os planetas que compõem nosso 
sistema planetário; 
Identificar características dos planetas do sistema 
solar 
Reconhecer o movimento de rotação da Terra, 
relacionando-o com a formação do dia e da noite; 
Reconhecer o movimento de translação do planeta, 
confrontando-o com as estações do ano; 
Confrontar os modelos produzidos com a realidade 
desses fenômenos; 
Reconhecer características da Lua; 
Compreender os movimentos da Lua em relação à 
Terra; 
Relacionar o movimento de translação da Lua com 
suas fases; 
Analisar os aspectos da Lua, indicando suas 
diferentes fases por meio de coleta sistemática de 
dados; 
Compreender a importância dos satélites artificiais 
para o desenvolvimento de pesquisas; 

Universo: Teoria e formação do universo e do sistema 
solar; 
Sistema solar; galáxias e estrelas; 
Planetas do sistema solar;  
Movimento da Terra no espaço;  
Lua – satélite natural da Terra; 
Teorias sobre a origem da vida na Terra; 
Condições para a vida na Terra; 
Noções de astronomia e suas tecnologias; 

 Declaração Universal dos Direitos da Água 
 Substâncias, misturas e os estados físicos da 

matéria; 
 Mudanças de estado físico; 
 A água no planeta Terra; Ciclo hidrológico; 
 A água é um solvente; 
 Água, pressão e flutuação; 
 Recursos hídricos; abastecimento hídrico; 
 Tratamento da água; 
 Tipos de água: potável, destilada, poluída, salgada, 

salobra, termal, etc.; 
 Uso racional da água; 
 Tratamento de águas residuais (esgotos); 

 Poluição da água; 
 Doenças relacionadas com a água; 

 Composição e importância do ar; 
 Composição do ar: o vapor de água e outros 
gases; 
 Propriedades do ar; 

Aula expositiva; 
Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
Realização de atividades propostas no livro; 
Estudo dirigido; 
Pesquisa individual; 
Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
Experimentos demonstrativos; 
Exibição de documentário; 
Avaliação bimestral; 

 Aula expositiva; 
 Realização de exercícios acerca dos temas 

trabalhados; 
 Realização de atividades propostas no livro; 
 Estudo dirigido; 
 Pesquisa individual; 
 Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
 Experimentos demonstrativos; 
 Exibição de documentário; 
 Avaliação bimestral; 
 Aula expositiva; 
 Realização de exercícios acerca dos temas 

trabalhados; 
 Realização de atividades propostas no livro; 
 Estudo dirigido; 
 Pesquisa individual; 
 Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
 Experimentos demonstrativos; 
 Exibição de documentário; 
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Conhecer algumas informações acerca das 
inovações tecnológicas em Astronomia; 
Saber que a matéria é formada de átomos e 
moléculas; 

 Distinguir algumas substâncias e misturas 
presentes no cotidiano; 
 Identificar os estados físicos da matéria; 
 Observar as transformações dos estados 
físicos da matéria; 
 Relacionar as mudanças dos estados 
físicos com as diferentes temperaturas e 
pressão atmosférica; 
 Reconhecer a importância da água como 
recurso natural indispensável à vida no 
planeta. 
 Correlacionar as mudanças de estados 
físicos com o ciclo da água na natureza; 
 Reconhecer a importância da água como 
solvente universal; 
 Conhecer os conceitos de soluto, solvente 
e solução; 
 Identificar os sistemas de vasos 
comunicantes, relacionando-os com o conceito 
de pressão da água;  
 Verificar a ação do empuxo na flutuação 
dos corpos; 
 Conhecer o princípio de Pascal e suas 
aplicações; 
 Relacionar a pressão da água com a 
profundidade; 
 Compreender o funcionamento da tensão 
superficial da água; 
 Identificar a propriedade térmica da água 
e sua importância na regulação da temperatura 
corporal dos organismos vivos; 
 Reconhecer a importância da água para a 
origem e manutenção da vida; 
 Saber como ocorre a distribuição da água 
no planeta; 
 Conhecer a composição da hidrosfera; 
 Articular o estudo da hidrosfera com 

 Pressão atmosférica; 
 Atmosfera terrestre; 
 Fenômenos atmosféricos; 
 Poluição do ar; 
 Meteorologia; 
  
 A estrutura do planeta Terra; 
 Rochas e minerais; 
 A formação do solo; 
 Tipos de solo; 
 Recursos minerais e energéticos; 
 Solo e erosão; 
 O solo exige cuidados; 
 Degradação do solo; 

Solo, ambiente e saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avaliação bimestral; 
 Aula expositiva; 
 Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
 Realização de atividades propostas no livro; 
 Estudo dirigido; 
 Pesquisa individual; 
 Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
 Experimentos demonstrativos; 
 Exibição de documentário; 
 Avaliação bimestral; 
 Aula expositiva; 
 Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
 Realização de atividades propostas no livro; 
 Estudo dirigido; 
 Pesquisa individual; 
 Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
 Experimentos demonstrativos; 
 Exibição de documentário; 
 Avaliação bimestral; 
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aspectos do cotidiano social e cultural; 
 Conhecer a variedade de ambientes 
aquáticos, identificando a diversidade de 
animais, plantas e outros seres vivos desse 
ambiente; 
 Reconhecer a água na composição dos 
seres vivos; 
 Entender a importância da água como 
substância fundamental à vida; 
 Relacionar a vida humana à 
disponibilidade de água; 
 Reconhecer a importância de evitar 
desperdício e preservar a água; 
 Reconhecer os tipos de poluição da água 
no meio ambiente; 
 Discutir alternativas que minimizem a 
poluição e a contaminação da água; 
 Conhecer as etapas do tratamento da água; 
 Compreender a importância do 
saneamento básico para a preservação  dos 
ecossistemas aquáticos e para evitar a 
transmissão de doenças; 
 Compreender o ar da atmosfera como uma 
camada composta de uma mistura de gases; 
 Reconhecer a existência de vapor de água 
na composição do ar; 
 Estudar os gases nobres; 
 Conhecer e identificar a expansibilidade, 
compressibilidade e elasticidade como 
propriedades do ar; 
 Compreender o que é pressão atmosférica 
e sua relação com altitude; 
 Reconhecer as camadas da atmosfera, 
identificando os elementos que as distinguem; 
 Conhecer os fenômenos de cada camada 
da atmosfera, relacionando-os com os 
elementos que as compõem; 
 Diferenciar os fenômenos atmosféricos, 
distinguindo os naturais dos resultantes da 
ação humana; 
 Conhecer os principais poluentes do ar; 
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 Analisar as consequências da ação 
humana no meio ambiente e na saúde; 
 Compreender as características dos 
principais fenômenos meteorológicos; 
 Perceber as diferenças entre tempo e 
clima; 
 Conhecer o que são as nuvens e suas 
principais características; 
 Perceber os diversos elementos que 
podem influenciar na variação do tempo; 
 Entender como é realizada a previsão do 
tempo; 
 Reconhecer as camadas internas da Terra; 
 Saber o que são as placas tectônicas; 
 Estudar o movimento das placas 
tectônicas; 
 Entender como ocorrem as erupções 
vulcânicas, identificando algumas implicações 
ao ambiente; 
 Estudar aspectos da formação das rochas e 
dos minerais; 
 Conhecer aplicações das rochas e dos 
minerais; 
 Identificar os diversos tipos de rochas; 
 Compreender como se forma o solo; 
 Reconhecer a composição do solo; 
 Identificar as partes que constituem o 
perfil do solo; 
 Reconhecer as propriedades do solo; 
 Perceber as diferenças entre os tipos de 
solos; 
 Analisar diferentes grãos que compõem o 
solo; 
 Reconhecer os recursos naturais do solo; 
 Conhecer o petróleo e sua importância 
para as atividades humanas; 
 Compreender como ocorre a formação dos 
fósseis; 
 Compreender os mecanismos de erosão; 
 Estabelecer relações entre erosão e 
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algumas atividades humanas; 
 Discutir formas de evitar a erosão; 
 Compreender a importância de cuidar do 
solo; 
 Estabelecer relação entre o uso do solo e a 
produção de alimentos; 
 Conhecer técnicas de alteração do solo, 
relacionando-as com atividades agrícolas; 
 Compreender o papel do lixo na 
degradação do solo; 
 Relacionar o uso de agrotóxicos com 
degradação e contaminação do solo; 
 Conhecer os riscos das queimadas para o 
solo; 
 Reconhecer a importância do uso 
sustentável do solo; 

Conhecer algumas doenças transmitidas em 
decorrência do solo degradado. 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
CIÊNCIAS – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender conceitos básicos de Ciências 

Naturais para melhor inter-relação de seres vivos 
com o ambiente, reconhecendo o ser humano como 
parte integrante da natureza e transformador do 
meio em que vive. 
*Identificar as características que definem os 
representantes do reino Monera. 
*Diferenciar as formas de classificação das 
bactérias, bem como suas formas de reprodução. 
*Conhecer as principais doenças causadas por 
bactérias. 
*Reconhecer as diversidades dos protistas. 
Identificar as diferenças entre algas e protozoários. 
*Classificar os protozoários a partir de suas formas 
de locomoção. 
Conhecer as principais doenças causadas por 
protozoários. 
Identificar as características gerais dos fungos. 

*Microscopia: Historia e funcionamento. 
*Noções de citologia e organização celular dos seres 
vivos.  
*Estruturas básicas de células animais e vegetais. 
*Classificação dos seres vivos. 
Taxonomia. 
*Vírus (estrutura viral e características gerais). Soro, 
vacina e calendário de vacinação e doenças virais. 
Reinos: Monera, protista e fungi. 
Principais características e diferenças. 
Parasitologia. 
Endoparasitas e ectoparasitas humanos. 
Importância e utilização das algas, bactérias, protozoários 
e fungos pelos homens. 
Reino Vegetal: 
Evolução e classificação. 
Análise anatômica e reprodução. 
Fotossíntese, transpiração e respiração. 

*Exposição oral dos conteúdos.          *Resolução de 
exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores 
dificuldades de aprendizagem. 
*Aulas de reforço. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a 
curiosidade dos alunos para os conteúdos de ciências 
naturais. 
 
Exposição oral dos conteúdos.          *Resolução de 
exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores 
dificuldades de aprendizagem. 
*Aulas de reforço. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida 
cotidiana. 
*Realização de desafios e atividades que despertem a 
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*Conhecer as formas de reprodução dos fungos. 
*Compreender algumas doenças causadas por 
fungos. 
Reconhecer as características do reino das plantas. 
*Conhecer a história evolutiva e a diversidade do 
reino das plantas. 
*Identificar características que definem os animais. 
*Diferenciar vertebrados de invertebrados. 
*Reconhecer os tipos de reprodução do reino 
animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noções de fitoterapia, alopatia e homeopatia. 
Cuidados com automedicação. 
Animais: 
Características e classificação de invertebrados e 
vertebrados. 
Características adaptativas dos animais no bioma Cerrado. 
Homeostase (controle de temperaturas em animais). 
 
 
 
 
 
 
 

curiosidade dos alunos para os conteúdos de ciências 
naturais. 
Exposição oral dos conteúdos.          *Resolução de 
exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores 
dificuldades de aprendizagem. 
*Aulas de reforço. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a 
curiosidade dos alunos para os conteúdos de ciências 
naturais. 
Exposição oral dos conteúdos.          *Resolução de 
exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores 
dificuldades de aprendizagem. 
*Aulas de reforço. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a 
curiosidade dos alunos para os conteúdos de ciências naturais 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
CIÊNCIAS – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender conceitos básicos de Ciências 

Naturais para melhor inter-relação de seres vivos 
com o ambiente, reconhecendo o ser humano como 
parte integrante da natureza e transformador do 
meio em que vive. 
Compreender o universo e o planeta Terra, teorias 
sobre a origem da vida e condições necessárias 
para a vida na Terra, bem como a interação de 
seres vivos com água, ar e solo, entendendo a 
importância de ecossistemas, suas inter-relações e 
noções de sustentabilidade, assim como 
transformações do 
ambiente causadas por interferência humana e sua 
relação com o equilíbrio/desequilíbrio ambiental, 
identificando 
medidas de proteção e recuperação. 
 

Níveis de organização do organismo humano 
Estrutura celular, organelas celulares e suas funções 
Características, tipos e funções de tecidos humanos 
Noções de embriologia e desenvolvimento 
Gravidez e parto 
Tipos de alimentos e suas composições 
Estudo de rótulos e avaliação nutricional de alimentos 
Tecnologias de produção e preparo de alimentos 
Conservação de alimentos 
Dieta e alimentação equilibrada (pirâmide alimentar) 
Nutrição e práticas desportivas 
Alimentação saudável e distúrbios alimentares 
Higiene de alimentos 
Doenças: intoxicações, verminoses, diarreias, 
desidratação, 
obesidade, diabete e hipertensão 
Sistemas digestório e respiratório,  

Aula expositiva; 
Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
Realização de atividades propostas no livro; 
Estudo dirigido; 
Pesquisa individual; 
Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
Experimentos demonstrativos; 
Exibição de documentário; 
Avaliação bimestral 
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 Anatomia e fisiologia 
Doenças relacionadas ao sistema digestório e respiratório 
Integração entre sistemas 
Sistema cardiovascular, linfático, imunológico 
Doenças relacionadas ao sistema cardiovascular e 
linfático 
Transporte de nutrientes e gases 
Sistema imunológico (mecanismos de defesa e vacinas) 
Sistema locomotor: Importância da estrutura de 
locomoção 
Tipos e funções de músculos, articulações, ligamentos, 
tendõese ossos 
Sistema nervoso e órgãos sensoriais: Organização e 
funcionamento 
Doenças relacionadas a sistema nervoso, órgãos 
sensoriais etranstornos mentais 
Problemas causados por poluição sonora e visual 
Drogas lícitas e ilícitas, e drogas sintéticas 
Adolescência e sexualidade 
Fases do desenvolvimento humano 
Cuidados e higiene com o corpo 
Doenças sexualmente transmissíveis (DST) /Síndrome 
daImunodeficiência Adquirida (AIDS) 
Gravidez na adolescência e planejamento familiar 
Métodos contraceptivos 
Comportamento, diversidade de gênero e sexualidade: 
Respeito às diferenças 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
CIÊNCIAS – 9º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Diferenciar fenômenos químicos e físicos. 

*Compreender o conceito de matéria e energia. 
*Reconhecer os processos de mudanças de estado 
físicos. 
*Compreender o conceito de densidade. 
*Compreender a estrutura do modelo atômico 
atual. 
*Reconhecer a forma de distribuição dos elétrons 
em um átomo. 
*Compreender a composição da tabela periódica. 
* Identificar os principais grupos da tabela 

Química: historia 
*Conceitos de fenômenos físicos e químico na natureza. 
*Matéria e energia: conceitos e propriedades. 
*Átomos: Conceitos, elementos químicos, tabela 
periódica, noções de relações químicas. 
Funções químicas: noções de sais, bases, óxidos e ácidos. 
Propriedade especifica da matéria e suas aplicações: 
substâncias, misturas e soluções. Processo de separação 
no dia adia. 
Os movimentos; 
Conceito de força e leis de Newton; 

Exposição oral dos conteúdos.           
*Resolução de exercícios. 
*Acompanhamento individual aos alunos com maiores 
dificuldades de aprendizagem. 
*Aulas de reforço. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a 
curiosidade dos alunos para os conteúdos de ciências 
naturais. 
Exposição oral dos conteúdos.           
*Resolução de exercícios. 
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periódica. 
Reconhecer o conceito de função química. 
*Compreender a definição de ácidos. 
*Reconhecer as regras básicas de nomenclaturas de 
ácidos. 
*Identificar a presença dos ácidos em nosso 
cotidiano. 
*Compreender a definição de base. 
*Reconhecer as regras básicas de nomenclatura de  
 bases.  
*Identificar a presença de bases em nosso 
cotidiano. 
*Compreender a definição de sal. 
*Reconhece as regras básicas de nomenclatura de 
sais. 
*Identificar a presença de sais em nosso cotidiano. 
*Compreender a definição de óxido. 
*Reconhecer as regras 
 
 básicas de nomenclatura de óxidos. 
*Identificar a presença de óxido em nosso 
cotidiano. 
*Compreender as principais características das 
substancias e de misturas. 
*Utilizar as técnicas de separação de misturas em 
aplicação cotidianas. 
Entender o conceito de movimento; 
Compreender que todo movimento é relativo a um 
dado referencial; 
Associar as diversas trajetórias aos respectivos 
movimentos; 
Entender o conceito de força e relacioná-lo com as 
diversas interações da natureza; 
Compreender as diferentes aplicações científicas e 
tecnológicas relacionadas às forças; 
Reconhecer as diversas formas com que as forças 
se apresentam no cotidiano; 
Compreender o significado de gravitação; 
Identificar situações do cotidiano em que os 
fenômenos naturais observados são explicados pela 
teoria da gravitação universal; 
Conhecer o significado de energia; 

Força gravitacional; 
Energia mecânica; 
Princípios de termologia; 
Transferência de calor e dilatação dos corpos; 
 
 
 
 

*Acompanhamento individual aos alunos com maiores 
dificuldades de aprendizagem. 
*Aulas de reforço. 
*Exemplificação da utilidade dos conteúdos na vida cotidiana 
*Realização de desafios e atividades que despertem a 
curiosidade dos alunos para os conteúdos de ciências 
naturais. 
Aula expositiva; 
Realização de exercícios acerca dos temas trabalhados; 
Realização de atividades propostas no livro; 
Estudo dirigido; 
Pesquisa individual; 
Apresentação de slides e vídeos referentes ao tema; 
Experimentos demonstrativos; 
Exibição de documentário; 
Avaliação bimestral; 
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Compreender o princípio da conservação da 
energia mecânica; 
Aplicar o conceito de energia em diversas 
situações do cotidiano; 
Diferenciar os conceitos de calor e temperatura; 
Compreender o conceito de energia interna; 
Conhecer as escalas termométricas mais usadas e 
suas conversões; 
Compreender o significado de calor específico; 
Aplicar a equação fundamental da calorimetria em 
situações de troca de Reconhecer a presença das 
ondas no dia a dia; 
Conhecer características das ondas; 
Diferenciar ondas mecânicas de ondas 
eletromagnéticas; 
Diferenciar ondas longitudinais de ondas 
transversais; 
Conhecer e aplicar a relação entre velocidade de 
propagação, período e frequência de uma onda; 
Conhecer as principais características das ondas 
sonoras; 
Reconhecer diferentes situações cotidianas em que 
as ondas sonoras estão envolvidas; 
Compreender a relação entre densidade e a 
velocidade de propagação do som no meio; 
Compreender o que é eco e como ele se forma; 
Reconhecer as principais características das ondas 
luminosas; 
Compreender a classificação das fontes de luz e 
seus princípios de propagação; 
Conhecer os processos de formação de sombra e 
penumbra; 
Diferenciar eclipses solares e lunares, totais e 
parciais; 
Conhecer o fenômeno da reflexão da luz e as leis 
que o regem; 
Reconhecer a reflexão da luz em situações 
cotidianas; 
Conhecer o fenômeno da dispersão da luz branca 
por meio de um prisma; 
Compreender como ocorre a formação de imagens 
em espelhos planos e em espelhos esféricos; 
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Conhecer o funcionamento das lentes e suas 
aplicações; 
Compreender o funcionamento do olho humano; 
Compreender o conceito de carga elétrica como 
uma propriedade da matéria; 
Compreender o fenômeno da eletrização dos 
corpos; 
Diferenciar materiais condutores de materiais 
isolantes; 
Conhecer os conceitos de intensidade de corrente, 
tensão, resistência e potencia elétricas; 
Explorar situações-problema  relacionadas à 
primeira lei de Ohm; 

  
  

10.2.8 - Educação Física  
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Transmitir noções sobre futsal; 

Realizar os fundamentos do futsal; 
Entender, respeitar e interpretar regras do futsal. 
Conhecer e entender técnicas e táticas do futsal; 
Saber aplicar as penalidades do futsal; 
Jogar futsal; 
Projeto bem estar na escola para vida- higiene 
pessoal e alimentar; 
História da higiene pessoal e humana; 
Bem estar na escola, bem estar para vida; 
Higiene corporal; 
Higiene alimentar; 
História da higiene pessoal; 
Os benefícios da atividade física; 
Transmitir noções do voleibol; 
Executar os fundamentos do voleibol; 
Conhecer técnicas, táticas, regras e penalidades do 
voleibol; 
Entender, respeitar e interpretar as regras do 

Aulas Teóricas:     
História do futsal. 
Regras do futsal. 
Fundamentos do futsal. 
Aulas Práticas: 
Passe. 
Drible e Finta. 
Cabeceio. 
Chute. 
Recepção. 
Condução. 
Domínio. 
Tática defensiva. 
Tática ofensiva. 
Aulas teóricas: 
História do Voleibol; 
Regras do Voleibol; 
Fundamentos do voleibol; 
Aulas Práticas: 

Aula expositiva na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
Aulas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala; 
Aulas práticas na quadra; 
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voleibol; 
Usar a prática do voleibol para seu prazer e 
integração social; 
Jogar voleibol de maneira técnica; 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre; 
Avaliar o grau de conhecimento dos alunos em 
relação às modalidades desenvolvidas; 
Proporcionar a oportunidade de criar, observar, 
movimentar-se, cooperar, sentir, pensar; 
Adquirir competências, confiança e autonomia 
através de atividades desportivas; 
Promover a interação social entre alunos e 
professores em um ambiente campestre com 
estrutura para tais atividades; 
Transmitir noções do handebol; 
Executar diferentes tipos de passes, condução de 
bola e arremesso; 
Conhecer regras e técnicas de handebol; 
Conhecer táticas do handebol; 
Jogar handebol dentro de um esquema tático 
defensivo e ofensivo; 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre; 
Dia do estudante; 
Promover a interação social entre os alunos; 
Estimular a prática desportiva; 
Estabelecer o censo de organização; 
Estabelecer o censo de espírito de grupo; 
Fortalecer a relação escola/professor/aluno 
Transmitir noções sobre basquetebol; 
Executar diferentes tipos de passes, condução de 
bola e arremesso; 
Conhecer regras e técnicas de basquetebol; 
Jogar basquetebol dentro de um esquema tático 
(defensivo e ofensivo); 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre 

Toque; 
Manchete; 
Saque; 
Cortada; 
Bloqueio; 
Jogos de voleibol; 
Aulas Teóricas: 
História do Handebol; 
Regras do Handebol; 
Fundamentos do Handebol; 
Aulas Práticas: 
Passe; 
Recepção; 
Empunhadura; 
Arremesso; 
Progressão; 
Drible; 
Fintas; 
Aulas Teóricas: 
História do Basquetebol; 
Regras do Basquetebol; 
Fundamentos do Basquetebol; 
Aulas Práticas: 
Passe de peito; 
Passe picado; 
Passe por cima da cabeça; 
Passe gancho; 
Passe de ombro; 
Drible; 
Arremesso; 
Tática defensiva; 
Tática ofensiva; 
 
 
 
 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
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 Transmitir noções sobre futsal; 
Realizar os fundamentos do futsal; 
Entender, respeitar e interpretar regras do futsal. 
Conhecer e entender técnicas e táticas do futsal; 
Saber aplicar as penalidades do futsal; 
Jogar futsal; 
Projeto bem estar na escola para vida- higiene 
pessoal e alimentar; 
História da higiene pessoal e humana; 
Bem estar na escola, bem estar para vida; 
Higiene corporal; 
Higiene alimentar; 
História da higiene pessoal; 
Os benefícios da atividade física; 
Transmitir noções do voleibol; 
Executar os fundamentos do voleibol; 
Conhecer técnicas, táticas, regras e penalidades do 
voleibol; 
Entender, respeitar e interpretar as regras do 
voleibol; 
Usar a prática do voleibol para seu prazer e 
integração social; 
Jogar voleibol de maneira técnica; 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre; 
Avaliar o grau de conhecimento dos alunos em 
relação às modalidades desenvolvidas; 
Proporcionar a oportunidade de criar, observar, 
movimentar-se, cooperar, sentir, pensar; 
Adquirir competências, confiança e autonomia 
através de atividades desportivas; 
Promover a interação social entre alunos e 
professores em um ambiente campestre com 
estrutura para tais atividades; 
Transmitir noções do handebol; 
Executar diferentes tipos de passes, condução de 
bola e arremesso; 
Conhecer regras e técnicas de handebol; 
Conhecer táticas do handebol; 
Jogar handebol dentro de um esquema tático 
defensivo e ofensivo; 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 

Aulas Teóricas:     
História do futsal. 
Regras do futsal. 
Fundamentos do futsal. 
Aulas Práticas: 
Passe. 
Drible e Finta. 
Cabeceio. 
Chute. 
Recepção. 
Condução. 
Domínio. 
Tática defensiva. 
Tática ofensiva. 
Aulas teóricas: 
História do Voleibol; 
Regras do Voleibol; 
Fundamentos do voleibol; 
Aulas Práticas: 
Toque; 
Manchete; 
Saque; 
Cortada; 
Bloqueio; 
Jogos de voleibol; 
Aulas Teóricas: 
História do Handebol; 
Regras do Handebol; 
Fundamentos do Handebol; 
Aulas Práticas: 
Passe; 
Recepção; 
Empunhadura; 
Arremesso; 
Progressão; 
Drible; 
Fintas; 
Aulas Teóricas: 
História do Basquetebol; 
Regras do Basquetebol; 
Fundamentos do Basquetebol; 
Aulas Práticas: 

Aula expositiva na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
Aulas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala; 
Aulas práticas na quadra; 
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trabalhada no bimestre; 
Dia do estudante; 
Promover a interação social entre os alunos; 
Estimular a prática desportiva; 
Estabelecer o censo de organização; 
Estabelecer o censo de espírito de grupo; 
Fortalecer a relação escola/professor/aluno 
Transmitir noções sobre basquetebol; 
Executar diferentes tipos de passes, condução de 
bola e arremesso; 
Conhecer regras e técnicas de basquetebol; 
Jogar basquetebol dentro de um esquema tático 
(defensivo e ofensivo); 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre 

Passe de peito; 
Passe picado; 
Passe por cima da cabeça; 
Passe gancho; 
Passe de ombro; 
Drible; 
Arremesso; 
Tática defensiva; 
Tática ofensiva; 
 
 
 
 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Transmitir noções sobre futsal; 

Realizar os fundamentos do futsal; 
Entender, respeitar e interpretar regras do futsal. 
Conhecer e entender técnicas e táticas do futsal; 
Saber aplicar as penalidades do futsal; 
Jogar futsal; 
Projeto bem estar na escola para vida- higiene 
pessoal e alimentar; 
História da higiene pessoal e humana; 
Bem estar na escola, bem estar para vida; 
Higiene corporal; 
Higiene alimentar; 
História da higiene pessoal; 
Os benefícios da atividade física; 
Transmitir noções do voleibol; 
Executar os fundamentos do voleibol; 
Conhecer técnicas, táticas, regras e penalidades do 
voleibol; 
Entender, respeitar e interpretar as regras do 
voleibol; 
Usar a prática do voleibol para seu prazer e 
integração social; 
Jogar voleibol de maneira técnica; 

Aulas Teóricas:     
História do futsal. 
Regras do futsal. 
Fundamentos do futsal. 
Aulas Práticas: 
Passe. 
Drible e Finta. 
Cabeceio. 
Chute. 
Recepção. 
Condução. 
Domínio. 
Tática defensiva. 
Tática ofensiva. 
Aulas teóricas: 
História do Voleibol; 
Regras do Voleibol; 
Fundamentos do voleibol; 
Aulas Práticas: 
Toque; 
Manchete; 
Saque; 
Cortada; 

Aula expositiva na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
Aulas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala; 
Aulas práticas na quadra; 
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Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre; 
Avaliar o grau de conhecimento dos alunos em 
relação às modalidades desenvolvidas; 
Proporcionar a oportunidade de criar, observar, 
movimentar-se, cooperar, sentir, pensar; 
Adquirir competências, confiança e autonomia 
através de atividades desportivas; 
Promover a interação social entre alunos e 
professores em um ambiente campestre com 
estrutura para tais atividades; 
Transmitir noções do handebol; 
Executar diferentes tipos de passes, condução de 
bola e arremesso; 
Conhecer regras e técnicas de handebol; 
Conhecer táticas do handebol; 
Jogar handebol dentro de um esquema tático 
defensivo e ofensivo; 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre; 
Dia do estudante; 
Promover a interação social entre os alunos; 
Estimular a prática desportiva; 
Estabelecer o censo de organização; 
Estabelecer o censo de espírito de grupo; 
Fortalecer a relação escola/professor/aluno 
Transmitir noções sobre basquetebol; 
Executar diferentes tipos de passes, condução de 
bola e arremesso; 
Conhecer regras e técnicas de basquetebol; 
Jogar basquetebol dentro de um esquema tático 
(defensivo e ofensivo); 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre 
 

Bloqueio; 
Jogos de voleibol; 
Aulas Teóricas: 
História do Handebol; 
Regras do Handebol; 
Fundamentos do Handebol; 
Aulas Práticas: 
Passe; 
Recepção; 
Empunhadura; 
Arremesso; 
Progressão; 
Drible; 
Fintas; 
Aulas Teóricas: 
História do Basquetebol; 
Regras do Basquetebol; 
Fundamentos do Basquetebol; 
Aulas Práticas: 
Passe de peito; 
Passe picado; 
Passe por cima da cabeça; 
Passe gancho; 
Passe de ombro; 
Drible; 
Arremesso; 
Tática defensiva; 
Tática ofensiva; 
 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 9º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Transmitir noções sobre futsal; 

Realizar os fundamentos do futsal; 
Entender, respeitar e interpretar regras do futsal. 

Aulas Teóricas:     
História do futsal. 
Regras do futsal. 

Aula expositiva na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
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Conhecer e entender técnicas e táticas do futsal; 
Saber aplicar as penalidades do futsal; 
Jogar futsal; 
Projeto bem estar na escola para vida- higiene 
pessoal e alimentar; 
História da higiene pessoal e humana; 
Bem estar na escola, bem estar para vida; 
Higiene corporal; 
Higiene alimentar; 
História da higiene pessoal; 
Os benefícios da atividade física; 
Transmitir noções do voleibol; 
Executar os fundamentos do voleibol; 
Conhecer técnicas, táticas, regras e penalidades do 
voleibol; 
Entender, respeitar e interpretar as regras do 
voleibol; 
Usar a prática do voleibol para seu prazer e 
integração social; 
Jogar voleibol de maneira técnica; 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre; 
Avaliar o grau de conhecimento dos alunos em 
relação às modalidades desenvolvidas; 
Proporcionar a oportunidade de criar, observar, 
movimentar-se, cooperar, sentir, pensar; 
Adquirir competências, confiança e autonomia 
através de atividades desportivas; 
Promover a interação social entre alunos e 
professores em um ambiente campestre com 
estrutura para tais atividades; 
Transmitir noções do handebol; 
Executar diferentes tipos de passes, condução de 
bola e arremesso; 
Conhecer regras e técnicas de handebol; 
Conhecer táticas do handebol; 
Jogar handebol dentro de um esquema tático 
defensivo e ofensivo; 
Elaboração de projetos relevantes à modalidade 
trabalhada no bimestre; 
Dia do estudante; 
Promover a interação social entre os alunos; 

Fundamentos do futsal. 
Aulas Práticas: 
Passe. 
Drible e Finta. 
Cabeceio. 
Chute. 
Recepção. 
Condução. 
Domínio. 
Tática defensiva. 
Tática ofensiva. 
Aulas teóricas: 
História do Voleibol; 
Regras do Voleibol; 
Fundamentos do voleibol; 
Aulas Práticas: 
Toque; 
Manchete; 
Saque; 
Cortada; 
Bloqueio; 
Jogos de voleibol; 
Aulas Teóricas: 
História do Handebol; 
Regras do Handebol; 
Fundamentos do Handebol; 
Aulas Práticas: 
Passe; 
Recepção; 
Empunhadura; 
Arremesso; 
Progressão; 
Drible; 
Fintas; 
Aulas Teóricas: 
História do Basquetebol; 
Regras do Basquetebol; 
Fundamentos do Basquetebol; 
Aulas Práticas: 
Passe de peito; 
Passe picado; 
Passe por cima da cabeça; 

Aulas na quadra; 
Aulas expositivas na sala de aula; 
Aulas Práticas na quadra; 
Aulas expositivas na sala; 
Aulas práticas na quadra; 
 



 

85 
 

Estimular a prática desportiva; 
Estabelecer o censo de organização; 
Estabelecer o censo de espírito de grupo; 
Fortalecer a relação escola/professor/aluno 
Transmitir noções sobre basquetebol; 
 

Passe gancho; 
Passe de ombro; 
Drible; 
Arremesso; 
Tática defensiva; 
Tática ofensiva; 

  
10.2.9 - Parte Diversificada 

 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
PARTE DIVERSIFICADA – 6º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender e interpretar textos orais e escritos. 

Utilizar as variedades linguísticas e adequá-las aos 
diferentes contextos. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos.  
Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua 
diversidade no processo de construção de 
significados.  
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Utilizar a linguagem como instrumento de acesso e 
uso de informações contidas nos textos. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Reconhecer diferentes tipos textuais. 
 

Leitura e compreensão textual. 
O Conceito de texto e parágrafo. 
O uso do dicionário. 
Palavras homófonas, homógrafas e parônimas 
Leitura e interpretação textual. 
Ortografia. 
O emprego do “H”. 
O emprego das letras “J” e “G”. 
O emprego das letras “S” e “Z”.  
Leitura e compreensão textual. 
Conceito de coesão textual. 
Conceito de coerência textual.  
Leitura e compreensão textual. 
Conceito de cartaz e suas características. 
Conceito de propaganda e suas características. 

Exercícios de interpretação textual. 
Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados em 
sala. 
Exercícios com o uso do dicionário. 
Exercícios de leitura e compreensão textual. 
 Registros, no caderno, referentes aos conceitos das regras 
ortográficas. 
Prática de revisão de texto. 
Dinâmica em sala: soletrando. 
Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes ao conceito de coesão e 
coerência. 
Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes, aos conceitos de cartaz e 
propaganda. 
Produção de cartazes. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
PARTE DIVERSIFICADA – 7º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender e interpretar textos orais e escritos. 

Valorizar a leitura como fonte de informação.  
Compreender e interpretar textos orais e escritos.  
Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua 
diversidade no processo de construção de 
significados.  
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Utilizar a linguagem como instrumento de acesso e 

Leitura e compreensão textual. 
O Conceito de texto e parágrafo. 
O uso do dicionário. 
Palavras homófonas, homógrafas e parônimas 
Leitura e interpretação textual. 
Ortografia. 
O emprego do “H”. 
O emprego das letras “J” e “G”. 

Exercícios de interpretação textual. 
Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados em 
sala. 
Exercícios com o uso do dicionário. 
Exercícios de leitura e compreensão textual. 
 Registros, no caderno, referentes aos conceitos das regras 
ortográficas. 
Prática de revisão de texto. 
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uso de informações contidas nos textos. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Reconhecer diferentes tipos textuais. 

O emprego das letras “S” e “Z”.  
Leitura e compreensão textual. 
Conceito de coesão textual. 
Conceito de coerência textual.  
Leitura e compreensão textual. 
Conceito de Paródia e suas características. 
 

Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes ao conceito de coesão e 
coerência. 
Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes, aos conceitos de Paródia. 
Produção de Paródias. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
PARTE DIVERSIFICADA – 8º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender e interpretar textos orais e escritos. 

Relacionar conhecimentos interdisciplinares. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos.  
Ampliação do léxico e suas redes semânticas.   
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Valorizar a leitura. 
Localizar informações explícitas e implícitas em 
um texto. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Trabalhar diferentes gêneros textuais.  
Incentivar o pensamento crítico. 

Leitura e compreensão textual. 
O Conceito de texto. 
Tipos textuais. 
Intertextualidade. 
Leitura e interpretação textual. 
Polissemia. 
Palavras parônimas.  
Leitura e compreensão textual. 
Conceito de coesão textual. 
Conceito de coerência textual.  
Conotação e denotação. 
Ambiguidade. 
Leitura e compreensão textual. 
Charges, resenhas e elaboração de crítica 
 

Exercícios de interpretação textual. 
Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados em 
sala. 
Exercícios relacionados à intertextualidade. 
Exercícios de leitura e compreensão textual. 
 Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados 
em sala. 
Exercícios sobre polissemia.  
Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados em 
sala. 
Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes, aos conteúdos trabalhados 
em sala. 
Exercícios referentes ao conteúdo abordado em sala. 

III CICLO DE APRENDIZAGEM - PLANEJAMENTO ANUAL 
PARTE DIVERSIFICADA – 9º ANOS 

 OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTOS 
 Compreender e interpretar textos orais e escritos. 

Relacionar conhecimentos interdisciplinares. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos.  
Ampliação do léxico e suas redes semânticas.   
Aplicar conhecimentos interdisciplinares. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Valorizar a leitura. 
Localizar informações explícitas e implícitas em 
um texto.  
Promover o debate. 
Compreender e interpretar textos orais e escritos. 
Trabalhar diferentes gêneros textuais.  

Leitura e compreensão textual. 
O Conceito de texto. 
Tipos textuais. 
Intertextualidade.  
O emprego do “mais” e “mas”. 
O uso do “meio” e “meia”. 
O uso de “há” e “a”. 
Leitura e interpretação textual. 
Polissemia. 
Palavras parônimas.  
Discutir a questão da gravidez na adolescência. 
Debater o papel do jovem na sociedade. 

Exercícios de interpretação textual. 
Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados em 
sala. 
Exercícios relacionados à intertextualidade.  
Exercícios referentes aos conteúdos trabalhados em sala. 
Exercícios de leitura e compreensão textual. 
 Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados 
em sala. 
Exercícios sobre polissemia.  
Trabalho relacionado à gravidez na adolescência. 
Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes aos conceitos abordados em 
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Incentivar o pensamento crítico. Leitura e compreensão textual. 
Conceito de coesão textual. 
Conceito de coerência textual.  
Conotação e denotação. 
Ambiguidade. 
Debate 
Leitura e compreensão textual. 

sala. 
Exercícios em sala de aula. 
Registros, no caderno, referentes, aos conteúdos trabalhados 
em sala. 
Exercícios referentes ao conteúdo abordado em sala. 

 
 

10.3 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA 
 
  

              ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – PRIMEIRO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

1.ª SÉRIE 2.ª SÉRIE 3.ª SÉRIE 4.ª SÉRIE 

• Importância das vogais que dão 
sonoridade às demais letras do alfabeto • 
Formação de palavras com sílabas 
inversas • Formação de palavras e frases • 
Sílabas inversas, exemplo: ar, er, ir, or , 
ur... • Produção de textos coletivos 

• Significado das palavras • Utilização do 
sistema ortográfico na produção de frases, 
textos, aplicando-se os recursos da 
pontuação • Apropriação do sistema de 
escrita • Leitura de diferentes textos e 
escrita de forma mediadora e autônoma no 
contexto • Organização do texto • Ordem 
alfabética • Padrões da linguagem oral e 
escrita • Signos verbais e não verbais • 
Ortografia • Pontuação: vírgula, ponto 
final, ponto de interrogação, ponto de 
exclamação, ponto e vírgula, travessão • 
Maiúsculas e minúsculas • Encontro 
consonantal • Produção de textos coletivos 
e individuais • Compreensão da natureza 
alfabética do sistema de escrita • Leitura e 
interpretação de textos diversos • Leitura 
de imagem • Uso do dicionário • Nomes e 
prenomes • Pronomes • Sistema 
ortográfico • Função social e comunicativa 
da escrita • Leitura de todos os gêneros • 
Substantivos, adjetivo, artigo e verbo: 
singular e plural • Interpretação de texto • 
Significante e significado • Conceito de 

Produção de pequenos textos para 
desenvolver a linguagem dos educandos • 
Tipos de frase (sintaxe) • Fonética “s”, “c”, 
“ç” • Música • Rima • Quadrinhas • Leitura 
de imagens e textos virtuais • Plural e ordem 
alfabética • Pontuação • Reparação e 
refacção de textos • Dígrafos “ch”; “nh”; 
“lh”; “rr”; “ss”; “gue”; “gui”; “que”; “qui” • 
Emprego do “s” com som de “z”; “x” com 
som de z e da letra “Z” em outros contextos 
• Emprego das letras “g” e “j”: “je”e “ji”; 
“ge”e “gi” • Consoantes c, r, s • Letra H • 
Substantivos • Adjetivos • Artigo • Verbo • 
Preposição • Pronome • Vocabulário • 
Significado e significante • Ortografia • 
Produção de texto • Interpretação de texto • 
Semântica • Sinônimos, antônimos e 
homônimos 

• Produção de versos, poesias, poemas, 
paródias, cartas, ditos populares, cordel etc. 
• Artigos formando combinações e 
contrações: masculinos - ao, aos, do, dos, 
no, nos, pelo, pelos, num, nuns; femininos - 
à, às, da, das, na, nas, pela, pelas, numa, 
numas • Substantivo: próprios, comuns, 
concretos, abstratos, compostos, derivados, 
coletivos (específicos, indeterminados e 
numéricos), primitivos • Flexão do 
substantivo: número – singular e plural; 
grau – aumentativo e diminutivo • Gênero, 
número e grau • Adjetivo pátrio, adjetivos 
primitivos, derivados, simples e compostos 
• Gênero, número e grau do adjetivo • 
Advérbio • Verbo • Conjunção • Seminário 
• Encontro consonantal • Dígrafo • 
Repetição de textos e palavras • Pronomes • 
Numeral • Estética do texto • Coerência e 
coesão do texto • Leitura e escrita de cartas 
e narrativas diversas • Dramatização • Uso 
do Z e do S com valor sonoro de Z • 
Fonética • Emprego das letras Z, das vogais 
e suas funções • Emprego das letras G e J • 
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fato e de opinião Emprego dos fonemas, S, C, Ç SS, SC, SÇ, 
X, XC • Emprego das consoantes dobradas: 
C, R, S, CC, CÇ • Função Social e 
Comunicativa da Escrita • Jornal / textos 
jornalísticos e ou informativos • Poesias • 
Gêneros textuais • Dramatização • Função 
social e comunicativa da escrita • Lista • 
Seminário • Fábulas • Lendas • Cordel • 
Coerência e coesão 

                                                                                                             
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – PRIMEIRO SEGMENTO 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 
1.ª SÉRIE 2ª.ª SÉRIE 3.ª SÉRIE 4.ª SÉRIE 

Noções de história da Matemática: o 
surgimento dos números -os números em 
nossa vida -medidas de tempo: 
calendário, ano, mês, semana, dia e data 
-medidas de comprimento: metro (altura) 
-medidas de massa: quilograma (peso) -
números de documentos, telefones, 
endereços, outros -números do sistema 
monetário • Sequência numérica -
contagem concreta, identificação e 
relação número e quantidade até 99 -
contagem de 1 em 1, 2 em 2, 5 em 5, 10 
em 10 -antecessor e sucessor -números 
pares e ímpares -ordem crescente e 
decrescente • Classificação, ordenação e 
comparação de objetos • Adição e 
Subtração • Simples -com reserva -com 
reagrupamento -em situações problema • 
Sistema de numeração decimal • 
Processo de agrupamento e transferência 
das ordens no QVL estruturado na base 
10 -noções de multiplicação (soma de 
parcelas iguais) 

• Sistema de numeração decimal: unidade, 
dezena, centena • Leitura/escrita de números 
até 999 • Composição e decomposição • 
Valor relativo e valor absoluto • Seriação 
(ordem crescente e decrescente, 2 em 2, 3 
em 3, 5 em 5...) • Antecessor e sucessor • 
Metade ou meio • Conceitos de dezena / 
meia dezena; dúzia /meia dúzia • Números 
até 1000 • Cálculo mental • Resolução de 
operações e situações problematizadoras -
Adição, Subtração, Multiplicação -Noções 
de Divisão -Sistema Monetário Brasileiro: 
leitura e escrita de quantias e resolução de 
problemas 

Sistema de numeração decimal: até dezena 
de milhar • Leitura e escrita de números até 
99.999 • Números racionais -frações, 
apresentação e compreensão -leitura de 
frações • Operações de adição e subtração 
com o mesmo denominador • Resolução de 
operações e situações problematizadoras -
Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão 
-Sistema Monetário Brasileiro -
interpretação de gráficos e tabelas -
introdução à expressão numérica -medidas 
(massa, comprimento, superfície) 

Trabalhar o SMB, com vistas aos problemas 
do cotidiano do público-alvo • Sistema de 
numeração decimal: até dezena de milhar • 
Leitura e escrita de números até 99.999 • 
Uso dos sinais >, < E = Números racionais -
frações, apresentação e compreensão -leitura 
de frações • Operações de adição e 
subtração com o mesmo denominador • 
Resolução de operações e situações 
problematizadoras -Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão -figuras planas: 
quadrado, retângulo, círculo, losango e 
triângulo -Sistema Monetário Brasileiro -
interpretação de gráficos e tabelas -
introdução à expressão numérica 

 
                                                                                                                 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – PRIMEIRO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
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1.ª SÉRIE 2.ª SÉRIE 3.ª SÉRIE 4.ª SÉRIE 
Desempenho artístico dos alunos em 
expressão corporal, no teatro, na dança, 
na pintura, na poesia, no cordel, no 
repente, no rap, nos trabalhos manuais, 
entre outros • Identificação das cores -
primárias -secundárias -quentes -frias • 
Desenhos orientados ou não -Qual o 
conteúdo para releitura de obra de arte? 
Para leitura de imagem? -Quais as 
técnicas para expressar-se por meio da 
arte? • Leitura e releitura de imagem e 
obras de arte e imagens populares, do 
cotidiano • Conceito, origem e formas 
para utilização de pontos • Pontilhismo • 
Valorização dos talentos dos Alunos da 
EJA 

Desempenho artístico dos alunos em 
expressão corporal, no teatro, na dança, na 
pintura, na poesia, no cordel, no repente, 
no rap, nos trabalhos manuais, entre outros 
• Classificação das linhas -reta -curva -
quebrada • Desenhos (elaboração e 
pesquisa) • Uso de técnicas e materiais 
diversos 

Figuras geométricas -círculo -quadrado -
retângulo -losango -triângulo: classificação e 
tipos • Desempenho artístico dos alunos em 
expressão corporal, no teatro, na dança, na 
pintura, na poesia, no cordel, no repente, no 
rap, nos trabalhos manuais, entre outros 

• História da Arte -Diferentes épocas em 
que ocorreram - Sensibilidade visual, 
auditiva, olfativa, tátil e do paladar - 
Modalidades artísticas • Desempenho 
artístico dos alunos em expressão corporal, 
no teatro, na dança, na pintura, na poesia, 
no cordel, no repente, no rap, nos trabalhos 
manuais, entre outros 

 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – PRIMEIRO SEGMENTO 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
1.ª SÉRIE 2ª.ª SÉRIE 3.ª SÉRIE 4.ª SÉRIE 

Noções de tempo e espaço • A família 
como unidade básica da sociedade • Os 
diversos tipos de família • Direitos do 
cidadão: moradia, trabalho, educação, 
saúde, segurança, justiça, votar e ser 
votado • Deveres do cidadão: 
Participação no processo eleitoral, 
contribuição fiscal, zelo pela saúde, 
educação, moradia de seus familiares 
enquanto crianças, portadores de 
necessidades especiais e idosos • Noções 
de direitos do trabalhador • Código do 
Idoso, Estatuto da Criança e do 
Adolescente 

Aspectos sociais e econômicos da 
comunidade (região administrativa em que 
mora, Brasília/DF, Brasil), utilizar mapas, 
trabalhar as características de cada uma: 
alimentação, moradia, meios de transporte, 
meios de comunicação, profissões, 
atividades econômicas (agricultura, 
indústria, pecuária, pesca e artesanato), 
relevo, hidrografia, clima • Noções do mapa 
político do Brasil: estudar e reconhecer no 
mapa o estado, a cidade e a região de origem 
do cidadão 

Orientação geopolítica • Localização 
espacial • O DF no mundo • O DF no país 
em que vivemos • O DF na região Centro-
Oeste • Brasília - Capital Federal • ARA em 
que o estudante mora: A História da cidade 
em que mora e a história do DF • 
Localização geográfica • Mapas: Conceitos • 
Estrutura política e administrativa do DF • 
Aspectos físicos • Aspectos culturais • 
Aspectos econômicos • Interpretação de 
mapas, identificação de pontos cardeais e 
colaterais • Principais núcleos populacionais 
do DF, seus problemas e possíveis soluções 
• Limites  

Orientação e localização espacial • O 
mundo em que vivemos • O continente 
em que vivemos • O Brasil na América 
do Sul • O país em que vivemos • A 
divisão político-administrativa do Brasil 
• As grandes regiões brasileiras • 
Localização do Brasil no mundo • 
Localização do Brasil na América do Sul 
• Características geográficas do Brasil 

  
                                                                                                           

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – PRIMEIRO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS NATURAIS 
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1.ª SÉRIE 2ª. SÉRIE 3.ª SÉRIE 4.ª SÉRIE 
Corpo humano • Seres vivos • 
Lateralidade • Higiene pessoal • Hábitos 
de vida saudável • Alimentação 

• Hábitos que garantem uma vida saudável • 
Higiene alimentar e pessoal • Água • Lixo e 
poluição ambiental • Atmosfera • Interação 
do homem • Preservação e valorização do 
meio ambiente 

Saneamento Básico • Desenvolvimento 
Sustentável • Os inimigos da saúde: vícios, 
bebidas alcoólicas; cigarro, drogas, 
alimentação desequilibrada, sedentarismo • 
Atividade física orientada • A importância 
de tomar as vacinas no período recomendado 
pelo médico ou pelas campanhas do 
Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde 
do DF • Identificação e participação de 
programas de saúde que favoreçam a 
qualidade de vida da população • Saúde da 
criança: Vacinação; Saneamento básico • 
Saúde do adulto: vacinação; 
acompanhamento médicoodontológico • 
Sexualidade: métodos contraceptivos, DST, 
gestação precoce, pré-natal, exames básicos 
• Qualidade de vida • Saúde na 3ª Idade: - O 
aumento da longevidade do povo brasileiro - 
Vacinação - Alimentação adequada - 
Atividade física orientada - Exames básicos 

• As partes externas do corpo humano • 
As partes internas do corpo humano • 
Sistema digestivo • Sistema respiratório • 
Sistema circulatório • Sistema urinário • 
Sistema nervoso • Sistema reprodutor 
masculino • Sistema reprodutor feminino 
• Educação sexual • 
Esqueleto/músculo/pele/pelo e unhas 

 
                                                                                                              

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 
A Língua Portuguesa e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal • O 
reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional dos 
estudantes • A percepção da influência e 
da utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • A relação entre a Língua 
Portuguesa e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal • Língua, 
linguagem, identidade e regionalismo • 
Preconceito Linguístico. Condição de 
heterogeneidade das línguas: fatores 
geográficos, sociológicos, técnicos e 
históricos que contribuem para o 
processo de variação linguística • Estudo 
do vocabulário em estado de dicionário 

A Língua Portuguesa e o mundo do trabalho 
no Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissionais dos estudantes • A percepção 
da influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
Língua Portuguesa e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal • Leitura: textos 
literários, poéticos, jornalísticos, midiáticos, 
tecnológicos, textos instrucionais (receitas, 
manuais, bulas, rótulos, mapas, outros), 
informativos, bibliografias; associação entre 
imagens, cores, texturas, símbolos e texto 
escrito • Leitura de gêneros de textos 
descontínuos (gráficos, tabelas) • Escrita e 
leitura de gêneros textuais da comunicação 

• A Língua Portuguesa e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal • O 
reconhecimento da cultura, da experiência e 
do interesse profissionais dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização das 
novas tecnologias no cotidiano • A relação 
entre a Língua Portuguesa e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Leitura: textos literários, poéticos, 
jornalísticos, midiáticos, tecnológicos, textos 
instrucionais (receitas, manuais, bulas, 
rótulos, mapas, outros), informativos, 
bibliografias; associação entre imagens, 
cores, texturas, símbolos e texto escrito • 
Escrita e leitura de gêneros textuais da 
comunicação cotidiana: mensagem 

• A Língua Portuguesa e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal • O 
reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional 
dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação 
entre a Língua Portuguesa e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Leitura: textos literários, poéticos, 
jornalísticos, midiáticos, tecnológicos, 
informativos, bibliografias, associação 
entre imagens, cores, texturas, símbolos 
e texto escrito • Escrita e leitura de 
gêneros textuais da comunicação 
cotidiana: mensagem eletrônica, abaixo-
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(nos verbetes) e em outros textos • 
Leitura: textos literários, poéticos, 
jornalísticos, midiáticos, tecnológicos, 
textos instrucionais (receitas, manuais, 
bulas, rótulos, mapas, outros), 
informativos, bibliografias; associação 
entre imagens, cores, texturas, símbolos e 
texto escrito • Escrita e leitura de gêneros 
textuais da comunicação cotidiana: 
bilhete, carta, mensagem eletrônica, 
cartão postal • Leitura de livros de 
autores representativos da língua 
portuguesa do Brasil e de autores 
lusófonos europeus e africanos • Gênero 
textual: descrição • Tipos de frases • 
Emprego de letras maiúsculas e 
minúsculas • Encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos • Translineação, 
separação silábica, classificação silábica • 
Tonicidade • Acentuação gráfica • 
Ortografia: emprego de (ch, ç, g, j, s, ss, z, 
x) • Classes de palavras: artigo, 
substantivo, adjetivo, numeral • 
Concordância nominal: regras básicas • 
Flexão de gênero, admitindo a 
diversidade • Redação oficial: 
Requerimento • Leitura e declamação de 
poemas • Produção oral de relatos • 
Sinais de pontuação • Expressões 
próprias da expressão coloquial, gírias • 
Escrita e reescrita de frases e parágrafos 
utilizando sinônimos e antônimos • 
Ortografia: representação de dígrafos e 
dífonos • Língua e Identidade 

cotidiana: mensagem eletrônica, cartaz • 
Estudo do vocabulário em estado de 
dicionário (nos verbetes) e em outros textos 
• Leitura de livros de autores representativos 
da língua portuguesa do Brasil e de autores 
lusófonos europeus e africanos • Gênero 
textual: narração • Discurso direto e indireto 
com a devida utilização dos sinais de 
pontuação • Gêneros textuais orais 
(apresentações, exposições, debates) 
considerando as etapas de planejamento, 
produção e revisão • Produção de textos 
narrativos consoantes com o mundo do 
trabalho e as experiências do estudante. • 
Substituição de palavras e expressões em 
frases e parágrafos em consideração às 
diversas possibilidades de construção de 
sentidos nos textos • Leitura, declamação e 
produção de poemas • Leitura, compreensão 
e interpretação de letras de músicas 
regionais e de outros gêneros musicais. • 
Recursos da linguagem poética que 
especificam o texto literário (em prosa e em 
verso) • Redação oficial: Relatório • 
Reconhecimento das noções de sintaxe, 
concordância e morfologia imprescindíveis 
para criação e para entendimento de textos • 
Classes de palavras: pronome, verbo, 
advérbio, interjeição • Formas nominais do 
verbo • Estudo introdutório dos verbos 
irregulares, relacionando-os aos perfis 
profissionais • Estudo introdutório da 
colocação pronominal associado ao debate 
em torno da variação linguística • Análise 
sintática: termos essenciais. Noções • 
Concordância verbal: regras básicas • 
Ortografia: em face do novo Acordo 
Ortográfico 

eletrônica, resumo e resenha • Estudo do 
vocabulário em estado de dicionário (nos 
verbetes) e em outros textos • Leitura de 
livros de autores representativos da língua 
portuguesa do Brasil e de autores lusófonos 
europeus e africanos • Posicionamento 
crítico em relação aos padrões vigentes de 
estética, de preconceitos e de estereótipos • 
Gêneros textuais: descrição e narração • 
Leitura, compreensão e interpretação de 
letras de músicas regionais e de outros 
gêneros musicais • Recursos da linguagem 
poética que especificam o texto literário (em 
prosa e em verso) • Ambiguidade, paráfrase, 
ironia e efeitos de humor • Recursos da 
linguagem poética • Interpretação do texto 
literário e não literário. Denotação e 
conotação • Redação oficial: ata e currículo 
de vida • Classes de palavras: preposições • 
Análise sintática do período simples: termos 
essenciais, integrantes, acessórios e vocativo 
• Predicação verbal • Regência verbal e 
nominal • Vozes verbais na construção 
sintática do período e na construção de 
sentidos do texto • Ortografia: emprego de 
por que, porque, por quê e porquê, outras 
expressões (onde, aonde – mal, mau – 
cessão, sessão, secção, seção – há e a – mas, 
más, mais – senão, se não – ao encontro, de 
encontro 

assinado, ouvidoria (reclamação) • 
Leitura de livros de autores 
representativos da língua portuguesa do 
Brasil e de autores lusófonos, europeus e 
africanos • Gênero textual: dissertação • 
Gêneros textuais orais (apresentações, 
exposições, debates, seminários), 
considerando as etapas de planejamento, 
produção e revisão • Produção de textos 
argumentativos, consoantes com as 
experiências de vida e saberes dos 
estudantes, o mundo do trabalho • 
Coesão e coerência • Leitura, 
compreensão e interpretação de letras de 
músicas regionais e de outros gêneros 
musicais • Recursos da linguagem 
poética que especificam o texto literário 
em prosa e em verso • Sentido próprio, 
sentido figurado em textos literários • 
Leitura dramática de textos literários • 
Redação oficial: currículo de vida, ofício 
e memorando • Classes de palavras: 
conjunções coordenativas, integrantes e 
subordinativas • Emprego de pronomes 
relativos • Emprego dos pronomes 
demonstrativos em relação ao tempo e ao 
espaço • Colocação pronominal 
associada à variação linguística • 
Concordância verbal: regras complexas • 
Concordância nominal: regras complexas 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 
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• A Matemática e o mundo do trabalho 
no Distrito Federal • O reconhecimento 
da cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção 
da influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre 
a Matemática e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal • Conjunto dos 
números naturais - operações: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação • Expressões 
numéricas • Números primos • 
Decomposição em fatores primos • 
Múltiplos • MMC (Mínimo Múltiplo 
Comum) • Divisores • MDC (Máximo 
Divisor Comum) • Números decimais - 
operações: adição, subtração, 
multiplicação e divisão • Sistema métrico 
decimal • Geometria - ponto, reta e plano 
- ângulos • Polígonos (identificar as 
figuras geométricas, planas a fim de 
diferenciá-las) 

• A Matemática e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
Matemática e os cursos técnicos com oferta 
no Distrito Federal • Conjunto dos números 
inteiros - operações: adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação • Conjunto dos números racionais 
- frações: conceito e simplificação - 
operações: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação - relação 
número decimal-fração decimal • 
Expressões numéricas • Razão e proporção • 
Grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais • Regra de três simples e 
composta • Porcentagem • Juros simples • 
Ângulos complementares e suplementares • 
Ângulos opostos pelo vértice 

• A Matemática e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
Matemática e os cursos técnicos com oferta 
no Distrito Federal • Conjuntos numéricos • 
Expressões algébricas • Monômios e 
polinômios - operações: adição, subtração, 
multiplicação e divisão • Produtos notáveis • 
Fatoração de polinômios • Equação do 1º 
Grau • Sistemas de equações do 1º grau • 
Inequações do 1º grau • Polígonos - 
triângulos e quadriláteros • Números 
irracionais e reais 

• A Matemática e o mundo do trabalho 
no Distrito Federal • O reconhecimento 
da cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização 
das novas tecnologias no cotidiano • A 
relação entre a Matemática e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Potenciação - potências com expoentes 
inteiros e racionais - potências de 10 e 
notação científica - propriedades e 
aplicações • Radicais - raízes - 
propriedades, simplificação e 
comparação - operações: soma, 
subtração, multiplicação e divisão - 
racionalização de denominadores • 
Equações de 2° grau completas e 
incompletas. • Plano cartesiano e noções 
de funções do 1º e 2º graus • 
Proporcionalidade • Teorema de Tales • 
Semelhança de triângulos • Triângulos 
retângulos - Teorema de Pitágoras • 
Áreas de figuras planas 

                                                                                                          
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS NATURAIS 
5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 

• As Ciências Naturais e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal • O 
reconhecimento da cultura, da experiência e 
do interesse profissional dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização das 
novas tecnologias no cotidiano • A relação 
entre as Ciências Naturais e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Solos -formação, manejo, poluição e uso 
racional • Água -composição e propriedades 
-estados físicos -ciclo da água -uso racional 
-poluição da água • Ar-Atmosfera -
composição (características e propriedades) 
-poluição atmosférica -inversão térmica -

• As Ciências Naturais e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal • O 
reconhecimento da cultura, da experiência e 
do interesse profissional dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização das 
novas tecnologias no cotidiano • A relação 
entre as Ciências Naturais e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Seres vivos -diversidades e classificação -
vírus -reinos monera, protista, fungi, plantae 
e animalia • Reino animal -vertebrados  
mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes -
invertebrados  artrópodes, moluscos, 
equinodermos, anelídeos,poríferos, 

• As Ciências Naturais e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal • O 
reconhecimento da cultura, da experiência e 
do interesse profissional dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização das 
novas tecnologias no cotidiano • A relação 
entre as Ciências Naturais e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Níveis de organização dos seres vivos • 
Sistema Digestório: nutrição e digestão • 
Sistema Circulatório • Sistema Respiratório 
• Sistema Excreto • Sistema Muscular, 
Tegumentar e Esquelético • Sistema 
Sensorial • Sistema Nervoso • Sistema 

• As Ciências Naturais e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal • O 
reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional 
dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação 
entre as Ciências Naturais e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Matéria. Descoberta e constituição • 
Conhecendo a Química • Desvendando 
os mistérios da Química • Substâncias, 
fórmulas e equações químicas • Misturas 
e soluções • O átomo • Tabela Periódica 
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camada de ozônio -efeito estufa • 
Saneamento básico (solo, água e ar) • 
Resíduos sólidos: lixo, redução, reutilização 
e reciclagem 

asquelmintos, platelmintos, celenterados • 
Reino vegetal -características gerais: raiz, 
caule, folha, flor e fruto 

Endócrino • Sistema Reprodutor • Ligações e reações químicas • Energia: 
a energia térmica • Eletricidade • 
Dinâmica • Magnetismo • Cinemática 

 
                                                                                                                       

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 
• A História e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
História e os cursos técnicos com oferta no 
Distrito Federal • Conceito de História • A 
pré-história brasileira e a economia indígena 
primitiva • A formação do estado moderno e 
as grandes navegações • Brasil colônia: 
Sociedade açucareira, escravidão, 
mineração e pecuária • O pacto colonial • A 
economia açucareira • A vida e luta dos 
africanos no Brasil • O senhor do engenho • 
Expansão territorial  

• A História e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
História e os cursos técnicos com oferta no 
Distrito Federal • Rebeliões coloniais • O 
período joanino • O processo de 
independência do Brasil • O primeiro 
Reinado • As Regências • O golpe da 
maioridade 

• A História e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
História e os cursos técnicos com oferta no 
Distrito Federal • O governo de Dom Pedro 
II • A crise do Império • A Proclamação da 
Republica • A Republica Velha 

• A História e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização 
das novas tecnologias no cotidiano • A 
relação entre a História e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
A Revolução de 1930 • A Era Vargas • A 
participação do Brasil na II Guerra 
Mundial • O Período democrático • O 
Período militar • A redemocratização • A 
história hoje • História da África: 
aspectos sociais e culturais • História do 
Distrito Federal 

 
                                                                                                                       

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 
• A Geografia e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção 
da influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre 
a Geografia e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal • A descoberta 
do tempo e do espaço • A Terra, um astro 
do universo • Orientando-se na Terra • 
Movimentos da Terra • Cartografia - As 
várias maneiras de representar o espaço • 

A Geografia e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
Geografia e os cursos técnicos com oferta no 
Distrito Federal • O papel do homem na 
construção do espaço • As sociedades • O 
espaço geográfico brasileiro • A localização 
do Brasil no mundo • A formação do estado 
brasileiro • A atividade industrial • O espaço 

• A Geografia e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • A relação entre a 
Geografia e os cursos técnicos com oferta no 
Distrito Federal • O trabalho e a técnica nas 
diferentes sociedades humanas; sociedades 
agrícolas • O papel das tecnologias e a 1ª 
Revolução Industrial • Divisão social do 
trabalho nas sociedades capitalistas 

• A Geografia e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização 
das novas tecnologias no cotidiano • A 
relação entre a Geografia e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Os blocos econômicos e os novos polos 
de poder econômico • Continente 
europeu • Globalização e União Europeia 
• Aspectos gerais da China • Aspectos 
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Coordenadas Geográficas • Fusos 
Horários • Superfície terrestre • 
Litosfera: as rochas e as placas tectônicas 
• Relevo terrestre • Atmosfera: elementos 
e fatores do clima. • Hidrosfera: a 
camada líquida da Terra, as águas 
continentais • Biosfera: a esfera da vida 
do planeta Terra • Grandes ecossistemas 
• Fontes de energia 

urbano e rural • Comércio, transporte e 
comunicação • A população brasileira e a 
diversidade sociocultural • Migrações • O 
Brasil e suas regiões -Norte -Nordeste -Sul -
Sudeste -Centro-oeste 

industriais • Ocupação e povoamento da 
América Latina e Anglo-saxônica • A 
exploração colonial e o entrave ao 
desenvolvimento • Monoculturas de 
exportação e a exploração da terra • A 
organização do espaço geográfico mundial: 
espaço, poder e territórios nacionais • O 
antigo mundo bipolar e a Guerra Fria • 
Sistema capitalista e sistema nacionalista • O 
mundo multipolar • Um mundo 
fragmentado, porém globalizado • A 
formação dos grandes blocos regionais • 
Globalização - revolução tecnológica e 
emprego • A regionalização do mundo 
contemporâneo • Como regionalizar o 
espaço geográfico mundial • Países 
desenvolvidos, em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos 

gerais do Japão • Aspectos sociais, 
políticos, econômicos e científicos dos 
EUA • Palestina versus Israel • Oriente 
Médio: fatores econômicos, sociais e 
ambientais • Desenvolvimento 
sustentável • Questões ambientais 
globais: efeito estufa, aquecimento 
global e camada de ozônio 

  
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 
5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 

• Educação Física e o mundo do trabalho 
no Distrito Federal • Reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissionais dos estudantes • Percepção 
da influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • Relação entre a 
Educação Física e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal • Cultura 
corporal: contexto histórico e cultural • 
Higiene corporal • Legislação da prática 
da Educação Física na EJA • Jogos e 
brincadeiras • Regras, normas e limites • 
Alongamento e a atividade física: 
caminhada e corrida • Autoestima 
(dinâmicas motivacionais) 

• Educação Física e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • Reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • Percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • Relação entre a 
Educação Física e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal • Expressividade 
da comunicação humana integrando funções 
do próprio corpo • Noções de 
condicionamento físico • Movimentos 
corporais do cotidiano e suas implicações • 
Saúde do corpo humano • Alongamento / 
correção postural • Autoestima (dinâmicas 
motivacionais) 

• Educação Física e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • Reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • Percepção da 
influência e da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano • Relação entre a 
Educação Física e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal • Atividade física e 
suas relações com o trabalho • Atividade 
física na prevenção de doenças do aparelho 
locomotor • Postura corporal • Jogos 
recreativos, cooperativos e adaptados • 
Alongamento para prevenção de doenças 
causadas no trabalho • Autoestima 
(dinâmicas motivacionais) 

• Atividade física e envelhecimento • 
Reflexos do envelhecimento no 
organismo • Percepção da influência e da 
utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • Atividade física e 
alimentação saudável • Noções de 
Primeiros Socorros • Noções de 
Condicionamento Físico • Benefícios do 
exercício físico e qualidade de vida • 
Alongamento e envelhecimento • Gênero 
e atividade física 

 
                                                                                                                  

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 
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5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 
• A Arte e o mundo do trabalho no Distrito 
Federal • O reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional dos 
estudantes • A percepção da influência e da 
utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • A relação entre a Arte e os 
cursos técnicos com oferta no Distrito 
Federal • Identificação das cores: primárias, 
secundárias, quentes e frias. • Classificação 
das linhas: reta, curva e quebrada • Arte 
rupestre brasileira: São Raimundo 
Nonato/Serra da Capivara e outros • Arte e 
cultura Marajoara, Tapajônica e Maracá 
(Arte da cerâmica) • Arte popular, folclore 
brasileiro, lendas e mitos • Artistas 
populares: Literatura de Cordel, xilogravura, 
ex-votos, fazedores de bonecos, santeiros, 
escultores em diversos materiais, carrancas, 
rendeiras, produção de brinquedos 
populares, teatro popular de bonecos, o 
circo, a música popular, repente, carnaval 
etc. • Formas de expressão artística e festas 
da cultura popular nas regiões brasileiras 
(norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste) 
• História da música no Brasil (gêneros 
musicais) 

• A Arte e o mundo do trabalho no Distrito 
Federal • O reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional dos 
estudantes • A percepção da influência e da 
utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • A relação entre a Arte e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Povos indígenas – diversidade artística e 
cultural • Influências indígenas na cultura 
brasileira • Arte indígena: cerâmica, cestaria, 
pintura corporal, grafismos indígenas, 
arquitetura, dança, música, dramatizações 
em rituais e festas • Artistas contemporâneos 
que utilizam em suas obras os elementos da 
linguagem indígena • Arte e cultura pré-
colombiana: povos olmecas, maias, astecas e 
incas • A arte da África. O sincretismo da 
cultura africana no Brasil • Influências 
negras na cultura brasileira. Religião, 
musicalidade, expressão visual, teatro e 
dança • Artistas contemporâneos que 
utilizam em suas obras os elementos da 
linguagem negra • Arte popular de origem 
negra no Brasil • Manifestações populares 
da arte brasileira 

A Arte e o mundo do trabalho no Distrito 
Federal • O reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional dos 
estudantes • A percepção da influência e da 
utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • A relação entre a Arte e os cursos 
técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Influências portuguesas na arte e na cultura 
do Brasil (língua, religião, musicalidade, 
arquitetura, expressão visual e outras) • A 
arte na ocupação da terra (arquitetura de 
fortificações e igrejas) • A presença 
holandesa no nordeste brasileiro - Os artistas 
mais importantes do período • A Arte do 
Barroco - O Barroco ligado aos ciclos 
econômicos (açúcar e ouro) • Os Povos das 
Missões. Rio Grande do Sul • O barroco nas 
cidades do litoral brasileiro • O barroco em 
Goiás. Pirenópolis (Festa do Divino) • O 
Barroco Mineiro. Aleijadinho e Mestre 
Athaíde • A Missão Artística Francesa e o 
Neoclassicismo no Brasil: Principais 
características: Principais obras • A pintura 
acadêmica (Classicismo) e a paisagem. Os 
artistas mais importantes • O Ecletismo e o 
Art Nouveau na arquitetura • O 
Romantismo, o Realismo e o 
Impressionismo no Brasil - Principais 
artistas • A fotografia e a caricatura 

• A chegada da Arte Moderna no Brasil • 
A Semana de Arte Moderna 1922 em 
São Paulo • A percepção da influência e 
da utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • O Expressionismo • O 
Cubismo • O Fauvismo • O Surrealismo • 
O Abstracionismo • Outras tendências • 
Principais artistas e obras do período • O 
Complexo da Pampulha – BH • 
Arquitetura de Brasília – Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer. Principais artistas do 
modernismo em Brasília. Athos Bulcão e 
Outros • Principais artistas e obras 

 
                                                                                                    

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EJA – SEGUNDO SEGMENTO 
COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGUEIRA – INGLÊS 

5.ª SÉRIE 6.ª SÉRIE 7.ª SÉRIE 8.ª SÉRIE 
• O Inglês e o mundo do trabalho no Distrito 
Federal • O reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional dos 
estudantes • A percepção da influência e da 
utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • A relação entre o Inglês e os 
cursos técnicos com oferta no Distrito 

• O Inglês e o mundo do trabalho no Distrito 
Federal • O reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional dos 
estudantes • A percepção da influência e da 
utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • A relação entre o Inglês e os 
cursos técnicos com oferta no Distrito 

• O Inglês e o mundo do trabalho no Distrito 
Federal • O reconhecimento da cultura, da 
experiência e do interesse profissional dos 
estudantes • A percepção da influência e da 
utilização das novas tecnologias no 
cotidiano • A relação entre o Inglês e os 
cursos técnicos com oferta no Distrito 

• O Inglês e o mundo do trabalho no 
Distrito Federal • O reconhecimento da 
cultura, da experiência e do interesse 
profissional dos estudantes • A 
percepção da influência e da utilização 
das novas tecnologias no cotidiano • A 
relação entre o Inglês e os cursos 
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Federal • The alphabet • Greetings • 
Subjective pronouns • Articles (a, an, the) • 
Verb To Be - Affirmative form and Contract 
Form (am, is, are) • Vocabulary • Parts of 
the house/furniture • Numbers cardinal (0-
19) • Colors 

Federal • Verb To be: forms affirmative, 
negative and interrogative (Review) • 
Present Continuous • Adjectives 
(appearance, personality) • Prepositions of 
place (on, in, between, behind, under) • 
Vocabulary • Clothes • Occupations • Days 
of the week • Months and seasons of the 
year • School objects • Animals • Family 
members • Cardinal Numbers (20-100) 

Federal • Demonstrative pronouns e 
Possessive pronouns (my, your, our) • 
Simple Present (Do, Does) • There is/There 
are • Time (hours) • Vocabulary • Daily 
activities; Free time • Parts of the body • 
Sports • Verbs Regular and Irregular 

técnicos com oferta no Distrito Federal • 
Past Tense – Verb to be (Affirmative, 
Negative e Interrogative forms) • Simple 
Past (interrogative and affirmative form) 
• Simple Future (Will) • Future (Going 
To) • Wh-questions • Countable and 
Uncountable nouns • Vocabulary • Food 
• Holidays (Valentine day e Halloween 
Day) • Ordinal numbers 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

11.1- PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

CRE: Recanto das Emas 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 802 do Recanto das Emas            Telefone: 39013653 

Orientadoras Educacional: Alessandra Maria Inácio Dantas                                           Matrícula: 212689-3 
                                                Juscilaine oliveira Mota                                                         Matrícula: 242918-7    

E-mail: Alessandra.dantas@edu.se.df.gov.br                                                                  Celular: 986391697 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 
 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 802 é elaborada em consonância com as políticas educacionais estabelecidas pela Lei 

de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, pela resolução nº02/98 do Conselho de Educação do Distrito Federal. 

A necessidade de construir uma escola comprometida com a transformação social se torna mais urgente a cada dia. Este projeto pedagógico 

procura mostrar a grande necessidade de se trabalhar com a criança, o jovem, o educador e o corpo administrativo da escola de forma que cada um 

sinta a grande necessidade de transformar o ambiente escolar em um espaço onde se preparem crianças e jovens para serem construtores ativos da 

sociedade na qual vivem e a exercerem sua cidadania. 

Aqui se propõe, também, um engajamento dos educadores no intuito de se trabalhar conjuntamente na construção de uma prática educativa que 

seja participada, dialógica, que trabalhe a relação prática e teórica, na qual o cotidiano escolar esteja permeado pelas práxis dos direitos humanos e 

respeito mútuo. Consideramos que, no CEF 802, o professor é mediador na construção do saber em relação aos estudantes, portanto, este tem um 

papel especial na constituição desta escola, por isso uma Proposta Pedagógica coerente e compromissada com a construção do saber deve permear 

também a motivação constante do corpo docente.  

 A proposta em questão traz o posicionamento claro e compromisso do Centro de Ensino Fundamental 802 com a ética, tanto em sua estrutura 
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de funcionamento, bem como no trato da articulação do conhecimento formalizado a ser trabalhado com o corpo discente. Não é demais ressaltar, que 

trabalhamos com a coisa pública, e como tal, necessita ser bem administrada e cuidada, e isso deve ser norteado também como forma de aprendizado 

aos estudantes, que aqui, nesta Instituição de Ensino encontrarão um lugar legítimo de exercício e de aprendizagem daquilo que é coletivo. 

 Com esse pensamento a escola também abraça e adota a proposta de organização em ciclos, que surge como alternativa que demanda a 

reorganização dos tempos e espaços escolares, visando superar a forma como tem sido concebido e trabalhado os conhecimentos ao longo do tempo, 

ou seja, em uma dimensão quantitativa, fragmentada e linear. 

 É importante ressaltar que a elaboração desta proposta é a consolidação da discussão democrática entre aqueles que compõem esta Escola, 

direção, estudantes, professores, servidores, conselho escolar e pais. Porém é uma construção contínua, não está acabada nem engessada, ou mesmo 

avessa a novas ideias que possam vir a colaborar para o sucesso do nosso público alvo: os estudantes. 

 

PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

Ação junto aos 
docentes. 

Meta 2 
Garantir o acesso 
universal, assegurando a 
permanência e a 
aprendizagem dos 
estudantes a partir dos 6 
anos de idade, ao ensino 
fundamental de 9 anos, 
assegurando, também, a 
conclusão dessa etapa 
até os 14 anos de idade 
até o último ano de 
vigência deste Plano 
Estratégia 2.14 – 

 Assessorar os 
professores em relação 
ao desenvolvimento no 
processo ensino-
aprendizagem 
individual e coletivo 
dos alunos, e se 
necessário, propor 
alternativas para os 
problemas existentes. 
 
Promover palestras com 
temas pertinentes às 
ações em sala de aula 

Participação nas 
coletivas e no Conselho 
de Classe. 
 
Realização de ações 
integradas através de 
projetos que colaborem 
no processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
Acompanhamento e 
encaminhamento dos 
(as) alunos (as) com 
dificuldades de 

Direção 
Supervisor pedagógico 
Coordenação 
SOE 
SEAA 
Professores 
 
 

Durante o ano letivo. 
 
 

Avaliação Institucional. 
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reorganizar por meio de 
amplo debate com os 
profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, buscando 
melhorar a qualidade da 
educação. 
2.20 – garantir que as 
unidades escolares de 
ensino fundamental, no 
exercício de suas 
atribuições no âmbito 
da rede de proteção 
social, desenvolvam 
ações com foco na 
prevenção, na detecção 
e no encaminhamento 
das violações de direitos 

adaptação, de convívio 
social e/ou dificuldades 
específicas de 
aprendizagem. 
 
Promoção de formação 
continuada nas 
coordenações coletivas 
que contribuam para a 
formação dos 
professores juntamente 
com a Equipe de Apoio 
à Aprendizagem e Sala 
de Recursos. 
 
 
 
 
 

EIXOS DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 Ação junto aos 
discentes 
 

Meta 2 
2.12 – Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, atentando 
para as especificidades 
do estudante de forma a 
garantir a qualidade do 
atendimento. 
 
2.26 – Ampliar 
atividades 
extracurriculares de 
incentivo aos estudantes 

Elaborar atividades que 
promovam a melhoria 
da relação 
professor∕aluno; 
aluno∕aluno e demais 
funcionários da escola. 
 
Proporcionar atividades 
que facilitam o 
relacionamento 
interpessoal. 
 
 

Acompanhamento 
individual e/ou 
coletivamente dos (as) 
alunos (as), 
dinamizando temas que 
atendam às suas 
necessidades; 
 
 Textos ou filmes que 
tratem da importância 
de se ter atitudes de 
cooperação, de 
sociabilidade, de 
respeito, de 
consideração, de 
responsabilidade, de 

Pedagogo-Orientador 
Educacional 
Equipe Gestora 
Coordenadores 
Professores 

Demais ações durante 
todo o ano letivo. 
 

Autoavaliação 
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e de estímulo a 
habilidades. 

tolerância e de respeito 
às diferenças 
individuais, com vistas 
à construção de uma 
convivência escolar 
social e pacífica. 

 

PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

Ações para implantação 
do Serviço de 
Orientação Educacional 
 
 
 

Meta 7 
Fomentar a qualidade 
da educação básica em 
todas as etapas e 
modalidades, com 
melhoria do fluxo 
escolar e da 
aprendizagem de modo 
a atingir as médias do 
IDEB para o Distrito 
Federal, em todas os 
anos de vigência deste 
Plano, dando 
uniformidade aos 
processos de avaliação 
das escolas. 
Estratégia 7.13 – 
Mobilizar as famílias e 
setores da sociedade 
civil, articulando a 
educação formal e as 
experiências de 
educação popular e 
cidadã, com os 
propósitos de que a 
educação seja assumida 
como responsabilidade 

Colaborar com o 
ambiente escolar, sua 
organização e 
realização da Proposta 
Pedagógica . 
 
Detectar a demanda 
trabalhando com os 
alunos, apoiando em 
seu desenvolvimento 
pessoal.  
 
Assessorar a 
comunidade escolar, 
orientando, ouvindo e 
dialogando com pais 
e/ou responsáveis 

Participação na 
elaboração e execução 
da Proposta Pedagógica 
. 
 
Participação de ações 
realizadas na Instituição 
Escolar. 
Atendimento à toda 
comunidade escolar. 

Direção 
Supervisor pedagógico 
Coordenação 
SOE 
SEAA 
Professores 
 
 

Durante o ano letivo. 
 
 

Avaliação Institucional. 
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de todos e de ampliar o 
controle social sobre o 
cumprimento das 
políticas públicas 
educacionais. 
Estratégia 7.20 – 
Definir, após discussão 
com os atores 
envolvidos, os direitos e 
os objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento para 
cada ano-período ou 
ciclo do ensino 
fundamental e para cada 
ano ou período do 
ensino médio, 
considerando o 
currículo em 
desenvolvimento no 
sistema de ensino do 
Distrito Federal. 

EIXOS DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 Ação junto aos 
discentes 
 

Estratégia: 2.8 – 
Implantar estratégias de 
acompanhamento dos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais especiais, 
transitórias ou não, 
estabelecendo o número 
de estudantes por sala 
de acordo com o 
disposto pela Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 
2001, garantindo 
profissional qualificado. 

Produzir  atividades que 
promovam a melhoria 
da relação 
professor∕aluno; 
aluno∕aluno e demais 
funcionários da escola. 
 
Proporcionar atividades 
que facilitam o 
relacionamento 
interpessoal. 
 
 
 

Acompanhamento 
individual e/ou 
coletivamente dos (as) 
alunos (as), 
dinamizando temas que 
atendam às suas 
necessidades; 
 
 Textos ou filmes que 
tratem da importância 
de se ter atitudes de 
cooperação, de 
sociabilidade, de 
respeito, de 

Pedagogo-Orientador 
Educacional 
Equipe Gestora 
Coordenadores 
Professores 

Demais ações durante 
todo o ano letivo. 
 

Autoavaliação 
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2.12 – Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, atentando 
para as especificidades 
do estudante de forma a 
garantir a qualidade do 
atendimento. 
 
2.26 – Ampliar 
atividades 
extracurriculares de 
incentivo aos estudantes 
e de estímulo a 
habilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consideração, de 
responsabilidade, de 
tolerância e de respeito 
às diferenças 
individuais, com vistas 
à construção de uma 
convivência escolar 
social e pacífica. 
 
 

 
 
 
 
  

 

11.2 - PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM  

 

CRE: Recanto das Emas 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 802                                    Telefone: 3901-3653 

Psicólogo responsável:                                                              Matrícula SEEDF:                         CRP: 

E-mail: cef802.remas@edu.se.df.gov.br                                                                                       Celular: 

Turno(s) de atendimento: matutino/vespertino/noturno 

Pedagogo responsável: Lidieide Sales Aguiar/ Rafael das Neves Lucas            Matrícula SEEDF: 229479-6/ 220992-6                      

E-mail: lidieide.sales@edu.se.gov.br/ raphael.nl3@gmail.com                         Celular: 61-981687964/ 61-998810605 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 
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O trabalho da EEAA será desenvolvido no centro de ensino fundamental 802 do Recanto das Emas que foi inaugurado no dia 05/05/2001, foi dirigido 
pelo professor Antônio Marco Faria - de 2001 a 2002, pelo professor Francisco Avelino Pereira - de 2003 à julho de 2005 e pela professora Arlete 
Alves – de julho de 2005 à janeiro de 2006. Desde o mês de fevereiro de 2006 o CEF 802 vem sendo gerido pelas professoras Maria do Socorro 
Bandeira Lopes (Diretora) e Daniele Martins Rodrigues (Vice-diretora), e a partir de 2012 , através do Processo de Gestão Compartilhada ganharam 
a eleição as professoras Maria do Socorro Bandeira Lopes e Renata Dias Fernandes que  conquistaram o direito de gestão até o fim de 2013. Já em 
2014 foram eleitos para o novo pleito até 2017 os professores Maria do Socorro Bandeira Lopes (Diretora) e Erik Kleiner (vice-diretor), através do 
Processo de Gestão Democrática conforme lei 4751/12. Os supervisores pedagógicos são Railton Vanes e Luis Fernando Tavares, e os supervisores 
administrativos são Ramon Francisco e João Paulo Gonçalves. A escola atende anos iniciais e finais do ensino fundamental, Educação de Jovens e 
Adultos, Ensino Especial e Educação Infantil. 

 

PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2019 

DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1-Mapeamento 
Institucional; 

1.1-Conhecer o contexto 
escolar por meio de 
mapeamento e reflexão 
acerca dos diversos 
aspectos institucionais e 
desenvolver estratégias 
de escuta qualificada das 
vozes institucionais, para 
analisar e entender os 
aspectos intersubjetivos. 

 

Meta  7- Fomentar a 
qualidade de educação 
básica 

7.13-Mobilização das 
falílias e setores da 
sociedade civil. 

7.14-Ações 
intersetoriais dos 
órgãos competentes. 

7.16- Ações efetivas 
para melhoria da 
qualidade educacional 

1.1-Conhecer a 
estrutura física e 
funcional da escola. 

1.2-Identificar as 
convergências, 
incoerências, conflitos 
ou avanços existentes 
nas ações 
institucionais. 

1.3-Identificar nas 
práticas educativas, as 
tendências 
educacionais e as 

1.1-Promover ações por 
entrevista e discussões, 
buscando conhecer as 
práticas educativas;  

1.2-observar e analisar 
o contexto escolar; 

1.3-análise/leitura do 
PP  e regimento interno 
da UE, e demais 
documentos. 

1.4- Participação nas 
coordenações  e 

EEAA; Equipe Gestora 
(Diretora, vice-diretor, 
supervisor pedagógico 
e supervisor 
administrativo); Equipe 
de apoio 
(coordenadores, 
orientador educacional, 
sala de recursos(anos 
finais); Profissional da 
sala de leitura; 
Secretaria; Professores; 
Servidores da 
manutenção da 
limpeza; Seguranças da 

1.1-Mês de março e 
abril 

 

 

 

1.2-Mês de março e 
abril. 

 

1.3-Mês de março e 

-No final de cada 
semestre (mês de junho e 
dezembro), na coletiva, 
será realizada a 
avaliação dos trabalhos 
desenvolvidos pela 
EEAA.  

-No pré-conselho e no 
conselho de classe é 
realizado a avaliação da 
EEAA. -No mês de 
dezembro é feito a 
avaliação final das 
ações realizadas na 
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2- Assessoria ao 
Trabalho Coletivo 

2.1-Oferecer suporte ao 
processo de gestão 
escolar e contribuir com 
a equipe escolar e o 
corpo docente para o 
processo de formação 
continuada. 

3- Acompanhamento do 
Processo de Ensino e 
Aprendizagem 

3.1- Assessorar o 
processo de ensino e 
aprendizagem visando a 
melhoria do desempenho 
escolar em busca da 
concretização do sucesso 
escolar do educando e 
avaliar o processo de 
ensino e aprendizagem 
visando a promoção do 
desenvolvimento. 

 

 

 

7.30-Fortalecer os 
programas de saúde 
bucal e de acuidade 
visual nas escolas. 

concepções sobre 
educação, ensino, 
desenvolvimento e 
aprendizagem. 

1.4-Identificar a 
organização e as 
relações que se 
desenvolvem no 
processo de gestão 
escolar. 

1.5-Identificar os tipos 
de interações que 
ocorrem entre os 
segmentos que 
compõem a comunidade 
escolar. 

1.6-Conhecer o 
regimento interno, os 
projetos e a Proposta 
Pedagógica . 

1.7-Analisar os sentidos 
subjetivos presentes nas 
vozes institucionais. 

2.1-Contribuir para a 
elaboração e 
implementação do 
Projeto Político 
Pedagógico. 

2.2-Desenvolver 
coletivamente 
estratégias que 
favoreçam o trabalho 
em equipe. 

2.3-Contribuir no 
planejamento do 

coletivas; promover 
espaços de 

escuta, através de 
reuniões, palestras, 
atividades e discussões;   
-observações em sala 
de aula, quando 
necessário. 

 

2.1-Auxiliar a 
desenvolver estratégias 
educacionais que 
respondam as diferentes 
necessidades dos 
alunos; 

2.2-Através de reuniões, 
palestras e atividades, 
para discussão de 
estratégias fortalecendo 
o trabalho em grupo;  

2.3-Análise 
documental; 

2.4-Estabelecer 
parceria com SOE, Sala 
de Recursos(anos 
finais), Coordenação e 
Equipe Gestora. 

2.5-Promover oficinas 
pedagógicas/ 

Grupo de vivências 
para professores, com 
os temas: Como intervir 
na dificuldade de 

escola; monitores; 
Alunos; pais de alunos. 

abril 

 

1.4-Abril,maio,junho 

 

2.1Apresentação do 
SEAA e do plano de 
ação na coletiva da 
instituição (07/03) 

-coletiva no mês de 
março para formação 
dos professores- Tema: 

14/04-  
Reagrupamentos e 
Projeto Interventivo. 

21/03-Indisciplina 

28/03- Conselho de 
classe 

18/04- Funções 
executivas e TFE. 

25/04- conversa 
pedagógica- 
dificuldades de 
aprendizagem 

23/05- Abuso 
Prevenção a 
exploração e abuso 
sexual de crianças e 
adolescentes. 

-coletiva no mês de 

escola durante o ano.  

-Em cada formação 
continuada realizada na 
coletiva é feita a 
avaliação no final. 

 -No grupo de pais é 
realizado a avaliação no 
final do encontro. 
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projeto integral . 

2.4-Contribuir com o 
desenvolvimento de 
competências técnicas, 
metodológicas e 
pessoais dos 
professores e corpo 
técnico da instituição 
de ensino nas quais 
atuam. 

2.5-Contribuir com a 
participação da família 
na escola. 

 

aprendizagem;  

2.6-Realizar o 
assessoramento 
pedagógico individual;  

2.7-Sugerir obras e 
atividades para auxiliar 
no trabalho pedagógico 
docente. 

3.1-Receber, avaliar, e 
efetuar as ações 
necessárias 
relacionadas às queixas 
escolares. 

3.2-Promover oficinas 
pedagógicas 

3.3-Efetuar devolutivas 
ao fim de cada 
processo. 

3.4-Desenvolver 
parcerias com 

Sala de recursos ,SOE 
em projetos e atividades 
escolares 

3.5- Encaminhamento à 
SAA. 

3.6-Promover a 
inclusão através do 
projeto realizado na 
"semana da inclusão" 
em parceria com a Sala 
de Recursos. 

3.7-Através de grupo de 

agosto para formação 
dos professores. Tema: 
dificuldade de 
aprendizagem e 
intervenções 
pedagógicas. 

01/08- autoestima 

28/11- motivação no 
trabalho. 

3.1-Março a junho; 
agosto a novembro 

 

 

3.2-Palestra sobre 
autoestima e bullying 
para os alunos no mês 
de abril. 

Palestra para os 
estudantes dos anos 
iniciais e finais sobre 
Abuso sexual no mês de 
maio. 

 

3.7- Grupo de pais: 
Abril e Setembro 

3.8-durante todo o ano 
letivo. 

3.15- inicio de todo o 
bimestre 
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Pais sensibilizar a 
família para maior 
participação no 
processo de educação 
dos alunos. 

3.8-Logo após a 
realização de cada ação  
seja individual  ou 
coletiva.   -identificar se  
os objetivos  foram 
alcançados.  

3.9-Participar de 
estudo de caso e 
reavaliações quando 
necessário. 

3.10-Quando 
necessário observar a 
prática da regência do  
professor  no formato  
parceria  para  
melhoria  da atuação. 

 3.11-Avaliar os alunos 
de forma global. 

 3.12-Desenvolver 
parcerias com sala de 
recursos e soe em 
projetos e atividades 
escolares. 

3.13- Integrar a equipe 
gestora para 
planejamento 
elaboração do 
Reagrupamento. 

3.14-Aplicar estratégias 
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previstas no PAIQUE. 

3.15-Participação no 
pré-conselho e no 
conselho de classe. 

  

DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS 

3.1Promover 
reflexões sobre 
novos focos de 
análise para o 
processo de ensino 
e aprendizagem, 
enfatizando a 
relação 
bidirecional 
constitutiva do 
ensinar e do 
aprender como 
processo não 
dicotomizado de 
articulação teórica 
e prática. 

3.2-Construir 
juntamente com o 
professor, 
alternativas 
teórico-
metodológicas de 

AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
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ensino e de 
avaliação com o 
foco na construção 
de habilidades e 
competências dos 
alunos. 

3.3-Promover 
juntamente com o 
professor, situações 
didático-
metodológicas de 
apoio à 
aprendizagem do 
aluno, 
incorporadas às 
práticas 
pedagógicas. 

3.4-Fornecer 
subsídios para que 
as ações escolares 
ocorram tanto em 
uma dimensão 
coletiva quanto 
individual. 

3.5-Intervir junto 
aos sujeitos e 
aspectos que 
possam dificultar o 
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processo de ensino 
e aprendizagem. 

3.6-Intervir no 
processo de ensino 
da leitura e escrita, 
compreendendo-o 
como base para 
aquisição dos 
conhecimentos 
escolares. 

3.7-Identificar os 
elementos que 
interferem no 
processo 
educativo. 

3.8-Investigar 
como ocorre o 
processo de ensino 
e de aprendizagem. 

3.9-Implementar 
uma proposta de 
avaliação 
formativa e 
processual que 
atenda às 
necessidades 
individuais dos 
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estudantes. 

3.10-Avaliar de 
maneira contextual 
os estudantes para 
encaminhamentos 
necessários e/ou 
previstos na 
estratégia de 
matrícula da SEDF 
e ainda para 
promover a 
adequação 
curricular. 

3.11-Elaborar 
documentos/relatór
ios apresentando a 
conclusão de cada 
caso e indicando 
as possibilidades 
de adequação 
educacional e de 
intervenção 
pedagógica para a 
situação escolar do 
estudante. 
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11.3 - PLANO DE AÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (CID) 

 

PROJETO OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PÚBLICO ALVO 
 
CID: Centro de 
Iniciação 
Desportiva e 
PGQ: Programa 
Ginásatica nas 
Quadras 
 
 
 

 Assegurar e garantir a cada cidadão o 
exercício de seus direitos sociais 
fundamentais, que possibilitem uma 
qualidade de vida digna para toda a 
população de acordo com as metas 
traçadas pelo plano de governo do DF; 

 Universalizar o acesso ao lazer 
e o desporto comunitário e de massa nas 
escolas públicas do Recanto das Emas.  
 

 Fortalecer o fenômeno educativo, através da integração escola – 
comunidade, estimulando a cooperação e o desenvolvimento da consciência crítico-
social;  

 Promover a democratização da educação, através da prática do CID futsal, a 
partir do desenvolvimento de interesses de planejamento e da avaliação em grupo;  

 Colaborar no aprimoramento do desporto futsal, bem como a qualidade de 
vida do cidadão, oferecendo-lhe subsídios para incorporação e permanência de 
hábitos físico-motores, através do desenvolvimento da consciência e da expressão 
corporal.  

 Buscar o conhecimento técnico e tático do futsal, identificando suas 
diferenças em aptidões e interesses, num processo de seleção e formação de futuros 
atletas.  

Estudantes regularmente 
matriculados e que estejam 
frequentando as aulas no Ensino 
Público do Recanto das Emas. 
 
 
 

 AÇÕES ESTRATÉGICAS ESTRUTURA TÉCNICA/PEDAGÓGICA METODOLOGIA 

 Assim como na Educação Física, o CID 
Futsal buscará aprimorar a qualidade de 
vida através da manutenção da saúde, 
objetivando formar o cidadão consciente 
crítico, agente transformador da 
sociedade, mediante o desenvolvimento 
psico-social-espiritual; do ser humano.  
 

O CID Futsal utiliza materiais de ensino-aprendizagem próprios, oferecidos pelo 
Centro de Educação Física e Desporto. Busca parcerias, patrocinadores para sua 
consolidação e permanência. O professor do CID – Futsal caracteriza-se 
fundamentalmente como educador, na busca permanente do crescimento intelectual e 
incentivador do desenvolvimento psicossocial de seus educandos. A escola possui 
boa infraestrutura, apesar da quadra ser pequena, e também possui bons materiais. 
 
 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS (1° 
BIMESTRE) 
Passe: passe em elevação; passe 
rasteiro; passe de primeira; passe na 
paralela e diagonal; domínio e 
passe; jogo de 2 toques  
Chute: chutes com parte interna do 
pé, chute com a parte externa; chute 
de “bico”; chute com “peito” do pé 
Recepção: recepção com a sola do 
pé; recepção com a cabeça; 
recepção com o peito; recepção 
com a parte interna do pé 
Finta: exercícios com cones de finta 
Drible: diversos exercícios de 
drible; drible de cones; jogos com 
dribles 
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12. GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

 

12.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Coordenação Regional de Ensino: Recanto das Emas 

 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 802  

 

Níveis/Modalidade: Ensino Fundamental Séries - Anos Iniciais/Finais, Educação Especial, 

Educação para Jovens e Adultos (EJA). 

 

Localização: Urbana 

 

12.2 - IDENTIFICAÇÃO DOS GESTORES 
 

Diretora: Maria do Socorro Bandeira Lopes - matrícula: 33.778-1 

Cargo atual: Diretora 

Área de Formação: Letras 

 

Vice-diretor: Érik Kleiner Moraes Sousa - matrícula: 37.915-8 

Cargo atual: Coordenador Pedagógico 

Área de Formação: Matemática 

 

12.3 - APRESENTAÇÃO 

 

  A professora Maria do Socorro Bandeira Lopes, Diretora, iniciou sua trajetória 

acadêmica no ano de 1988 quando iniciou sua graduação em Letras na Universidade Católica 

de Salvador/ Bahia, tendo concluído no ano de 1991. Durante a graduação participou 

ativamente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade, durante este período 

também participou de monitorias de Língua Portuguesa para os alunos do ensino superior, o 

que motivou sua escolha para o curso de Pós-graduação em Docência do Ensino Superior. 

Ainda no ano de 1991 foi aprovada em Concurso Público para o cargo de docente do ensino 
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médio na rede pública do Estado da Bahia com carga de horária de 40 horas no turno diurno e 

também foi aprovada em Concurso Público municipal do Estado da Bahia para o cargo de 

docente do ensino médio com carga horária de 20 horas para o turno noturno, tendo lecionado 

em ambos os cargos o componente curricular de Língua Portuguesa até o ano de 1997. Em 

julho de 1997 tomou posse no Concurso Público da Fundação Educacional do Distrito Federal 

(DF), hoje, Secretaria de Estado de Educação do DF na Diretoria Regional de Ensino do 

Gama, tendo trabalhado por quatro anos como Coordenadora Intermediária no Núcleo de 

Coordenação Pedagógica. Ainda nos anos de 1999 e 2000 trabalhou como professora de 

contrato temporário no Centro de Ensino Médio 111 e Centro de Ensino Fundamental 308 do 

Recanto das Emas/ DF. Em 2002 tomou posse no cargo de diretora da Escola Classe 16 do 

Gama, ainda neste ano foi aprovada em Concurso Público da Carreira Magistério do Distrito 

Federal para lecionar Língua Portuguesa/ 20 horas no turno noturno. No ano de 2003 foi 

empossada no cargo de Diretora do Centro de Ensino Fundamental 104 do Recanto das Emas, 

onde desenvolveu um trabalho de reestruturação pedagógica, administrativa e financeira da 

escola, tendo finalizada essa gestão no ano de 2006. Na data posterior a saída do CEF-104 

assumiu a Direção do Centro de Ensino Fundamental 802 do Recanto das Emas, onde ao 

longo destes anos até a presente data vem proporcionando a revitalização da escola por meios 

de projetos e ações que valorizam o desenvolvimento pleno do educando, fortalecendo a 

interação da Escola-Família-Comunidade. Procura ao longo destes anos fazer do CEF-802 um 

lugar agradável para se estudar, trabalhar e construir novos conhecimentos e experiências, 

tendo em vista, a preparação para a vida, a formação da pessoa humana em seus diferentes 

aspectos baseada em atitudes e ações pautadas na compreensão e respeito ao próximo. 

O professor Érik Kleiner Moraes Sousa, vice-diretor, iniciou sua trajetória acadêmica 

no ano de 1994 quando iniciou sua graduação em Licenciatura Plena em Ciências/ 

Matemática pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB).  Na Universidade participou 

ativamente de vários projetos desenvolvidos pela instituição. Todas essas atividades 

desenvolvidas no CEUB enriqueceram seu currículo. A graduação foi concluída em 1998 com 

a colação de grau em fevereiro de 1999. Neste mesmo ano o professor, no dia 12 de fevereiro 

de 1999, foi convocado pela antiga Fundação Educacional, hoje, Secretaria de Educação a 

assumir o cargo de professor em Ceilândia onde trabalhou no CEF 12 e no CEF 08 da 

Ceilândia Norte. No início de 2001 foi remanejado para o CEF 104 do Recanto das Emas 

onde atuou nos cargos de Professor, e Supervisor Pedagógico e Vice-diretor até o ano de 

2012, quando pediu remanejamento interno para o CEF 802, onde atuou como professor e 

coordenador pedagógico até o final do ano, onde tem muito orgulho e vontade de se envolver 
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cada vez mais nesta comunidade que tanto carece de profissionais apaixonados pelo que 

fazem, como ele. 

Este plano de trabalho foi motivado pela vontade da equipe gestora de oportunizar aos 

alunos e comunidade um ensino de qualidade em um ambiente acolhedor e atrativo, onde 

todos participem de sua construção. Procura estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de 

ações a serem implementadas no ano de 2012/2013, buscando atingir as metas estabelecidas 

pelo Projeto de Gestão Democrática (Lei Nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012), visando sanar 

as principais necessidades do Centro de Ensino Fundamental 802 do Recanto das Emas. 

Construir uma escola comprometida com a transformação social é urgente, e faz-se 

necessário trabalhar com a comunidade escolar a conscientização da necessidade de 

transformar o ambiente escolar em um local de construção do saber e da cidadania. 

O plano propõe um comprometimento dos educadores na construção conjunta de uma 

prática educativa participativa e dialógica, que trabalhe a relação prática e teórica, na qual o 

cotidiano da escola esteja fundamentado na ética e no cumprimento dos direitos humanos e 

respeito mútuo. 

O posicionamento deste plano é claro e sério, assim como o compromisso do Centro 

de Ensino Fundamental 802 com a ética de manter sua estrutura de funcionamento, no trato da 

articulação do conhecimento formalizado a ser trabalhado com o corpo discente. Faz-se 

necessário ressaltar que trabalhamos com o bem público que necessita de ser bem 

administrado e cuidado, e isso deve fazer parte do aprendizado dos alunos que nesta 

instituição de ensino encontrarão um lugar de legítimo exercício e aprendizagem daquilo que 

é coletivo. 

 O presente documento é um plano de trabalho desta gestão, no qual é apresentado os 

principais objetivos e metas que compõem a proposta de gestão do Centro de Ensino 

Fundamental 802 do Recanto das Emas. 

 É importante ressaltar que esta gestão compreende os diversos aspectos (pedagógicos, 

administrativos e financeiros) de forma integrada e articulada. Esta articulação possibilita uma 

gestão democrática e participativa elemento este apontado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. 

 Assim, o principal objetivo desta proposta é possibilitar estratégias e ações que 

assegurem, aos estudantes desta Instituição Educacional, uma educação de qualidade com a 

interação de elementos primordiais (fluxograma abaixo) para a garantia do processo de 

aprendizagem. 
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12.4 - DELIMITAÇÃO DOS OBJETIVOS, METAS, ESTRATÉGIAS E AVALIAÇÃO 
 

12.4.1. Aspectos Pedagógicos 
 

Objetivos Prioritários: 

01. Propiciar e organizar o processo coletivo de construção e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico. 

02. Diagnosticar as necessidades e potencialidades educacionais dos alunos e professores. 

03. Discutir coletivamente o processo de avaliação das aprendizagens. 

04. Propiciar ações pedagógicas para diminuição da reprovação, evasão escolar e defasagem 

idade/série. 

05. Garantir o desenvolvimento do Currículo da Secretaria de Educação. 

06. Desenvolver ações pedagógicas para o desenvolvimento curricular na perspectiva da 

diversidade (cultural, regional, étnico-racial, gênero, artístico e sexualidade). 

07. Fortalecer o desenvolvimento da Educação Integral. 

08. Desenvolver atividades relacionadas à educação musical. 

09. Promover ações, junto ao Serviço de Orientação Educacional, referente a temática como 

Bullying, preconceito, discriminação, drogas e violência. 

10. Desenvolver ações pedagógicas para o desenvolvimento curricular na perspectiva do 

letramento      

11. Reestruturar e intensificar o uso de espaços escolares de aprendizagem como a sala de 

leitura e o laboratório de informática. 
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12. Estabelecer o espaço da coordenação pedagógica como momento de formação continuada 

dos professores. 

13. Promover a sistematização do Conselho de Classe participativo com os diversos 

segmentos da escola. 

14. Estimular o aluno a exercitar a cidadania relacionando os conhecimentos adquiridos com a 

prática social. 

15. Apoiar o desenvolvimento do Grêmio Estudantil, eleito em 2013, na escola. 

16. Buscar, por meio de ações concretas, novas formas de tratar o tema indisciplina. 

17. Promover o fortalecimento dos trabalhos realizados pela Sala de Recursos, Serviço de 

Orientação Educacional, Serviço de Orientação para o Trabalho e do Serviço Especializado de 

Apoio a Aprendizagem. 

18. Consolidar os trabalhos do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). 

19.  desenvolver ações que contribuam para permanência dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) na escola. 

20. Consolidar ações que valorizem o desenvolvimento e a socialização dos alunos com 

necessidades educacionais especiais dentro de uma proposta da escola inclusiva. 

22. Promover a divulgação das informações pedagógicas utilizando tecnologias educacionais 

(blog, site, informativo e redes sociais). 

23. Fomentar a implantação dos estudos em Regime do 3ºCiclo de aprendizagem, nos anos 

finais, buscando continuar a formação dos professores e conscientização dos alunos e da 

comunidade.  
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Nº. METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01. Construir coletivamente (Todos os 
segmentos da Instituição 
Educacional) o PP . 

 Formação de todos os segmentos por meio de 
palestras, textos e debates nos espaços escolares 
de discussão (coordenação, reunião de pais, 
conselho de classe, entre outros). 

 Montagem de grupo de trabalho, formado por 
Direção, Coordenadores, Equipes de Apoio e 
Professores. 

 A organização do processo ficará a cargo da 
Direção da Instituição Escolar e da Supervisão 
Pedagógica por meio de reuniões periódicas de 
grupo de trabalho. 

Durante o ano letivo. O momento da avaliação será constituído 
por: avaliação das ações pedagógicas da 
Proposta Pedagógica por meio da 
Avaliação Institucional. 

02. Estabelecer ações interventivas para 
melhoria da qualidade de ensino. 

 Levantamento, periódico de necessidades 
pedagógicas dos alunos,  

 Realizando o pré-conselho participativo (com 
cada turma). 

 Aplicação de questionários sócio-econômicos e de 
demandas educativas para todos os segmentos 
escolares. 

Durante todo ano 
letivo. 

A avaliação acontecerá no espaço da 
coordenação pedagógica, onde serão 
acompanhados sistematicamente os 
dados tabulados para definição das 
estratégias de intervenção. 

03. Obter um processo de avaliação que 
valorize e respeite as diversidades de 
aprendizagem do aluno em uma 
perspectiva de formação integral. 

 Desenvolver um processo de avaliações que vise a 
melhoria na aprendizagem dos alunos. 

 Formação contínua dos professores referente ao 
assunto avaliação em suas diversas formas. 

 Estabelecimento de avaliações interdisciplinares. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Análise dos resultados e das ações 
avaliativas obtidas durante o bimestre.  
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04. Atingir números próximos de 90% de 
aprovação e frequência dos alunos. 

 Encaminhar os alunos com dificuldade de 
aprendizagem à Equipe de Apoio à Aprendizagem 
e Serviço de Orientação Escolar. 

 Convocar os pais para discutir sobre a vida 
escolar do aluno. 

 Fortalecimento do trabalho do Serviço de 
Orientação Educacional, por meio de parcerias 
com o Conselho Tutelar para acompanhamento 
familiar dos alunos faltosos; 

 Incentivar o docente a realizar aulas de reforço 
em horário contrário aos das aulas e demais 
estratégias pedagógicas para a melhoria da 
aprendizagem; 

Durante todo ano 
letivo. 

Por meio do acompanhamento de 
frequência e rendimento dos alunos, com 
base em levantamentos feitos pela 
Secretaria e discussões nos conselhos de 
classe participativos. 

05. Desenvolvimento e aplicação do 
Plano de Curso Anual dos 
professores. 

 Formação contínua com os professores nas 
coordenações coletivas; 

 Integração entre o Currículo e os Projetos da 
escola e desenvolvimento de Planejamento 
Interdisciplinar bimestral. 

Durante todo ano 
letivo. 

A avaliação será feita pelo 
acompanhamento dos coordenadores 
pedagógicos. 

06. Desenvolver nos alunos uma 
formação integral do indivíduo 
alicerçada na diversidade (cultural, 
regional, étnico-racial, gênero, 
artístico e educação sexual)  

 Ações conjuntas com o Serviço de Orientação 
Educacional. 

 Promover projetos como: Amostra Musical, 
Encontro Literário, Circuito de Ciências, Festa 
Junina,  

 Oferecer aos alunos os conteúdos da cultura afro-
indígena; 

 Desenvolvimento dos dias temáticos previsto no 
Calendário Escolar oficial da SEEDF, tais como 
Semana de Educação para a Vida, Semana da 
Inclusão, dia da Consciência Negra, entre outros. 

Durante todo ano 
letivo. 

A avaliação será realizada por meio da 
Equipe Pedagógica e da avaliação do 
desenvolvimento dos projetos e dias 
temáticos após as culminâncias. 

07. Promover, com os recursos do 
Programa Mais Educação, atividades 
que proporcionem o desenvolvimento 
pleno do educando. 

 Buscar parcerias com outras instituições 
(Universidades, Sistema S, Organizações Não 
Governamentais, Institutos, entre outros); 

 Contratação de monitores para desenvolvimento 

Durante todo o ano 
letivo 

Dar-se-á pelo acompanhamento do 
coordenador de Educação Integral. 
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de atividades tais como: reforço escolar, 
atividades esportivas e culturais (judô, música, 
entre outros). 

08. Promover a diversidade musical 
dentro da Proposta Pedagógica. 

 Desenvolvimento do Projeto Amostra Musical e 
Música & Cidadania; 

 Reestruturação da rádio mix com participação de 
professores e alunos. 

 Valorização da música como recurso pedagógico 
no desenvolvimento das disciplinas. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Obs.: Culminância 
do Projeto Amostra 
Musical no 4º 
bimestre. 

Avaliação contínua da participação e 
envolvimento do aluno. 

09. Desenvolver estratégias junto ao 
Serviço de Orientação Educacional 
visando a promoção humana. 

 Acompanhamento individualizado dos alunos 
envolvidos em casos de violência, juntamente 
com sua família e professores; 

 Palestras periódicas com especialistas da Saúde e 
Segurança visando a prevenção do uso de drogas, 
os casos de bullying, preconceito e discriminação; 

 Projetos de valorização da pessoa humana e 
respeito às diferenças; 

 Fortalecimento do PROERD; 

 Trabalho de conscientização da importância da 
participação da família na vida escolar do aluno; 

Durante todo o ano 
letivo 

Avaliação contínua do trabalho que está 
sendo desenvolvido e dos resultados 
alcançados. 

10. Promover o letramento efetivo do 
educando. 

 Realizar formação sobre o teste da psicogênese 
(anos iniciais). 

 Promover nas coordenações coletivas formação 
continuada sobre a importância de ensinar a ler e 
escrever dentro de um contexto, onde a leitura e a 
escrita tenham sentido e façam parte da vida do 
aluno. 

Durante o ano letivo. Avaliação formativa, dando feedback ao 
professor e ao aluno relativamente ao 
progresso destes. 

11. Reestruturar o espaço e 
funcionamento da sala de leitura e da 
sala de informática 

 Construir junto com o s professores uma proposta 
de funcionamento da sala de leitura e da sala de 
informática. 

 Desenvolver ações que incentivem o aluno a 

Durante o ano letivo. Avaliação escrita considerando críticas e 
sugestões. 
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utilizar estes espaços para enriquecer sua 
aprendizagem; 

 Incentivar os alunos para a utilização da sala de 
informática na realização de cursos a distância 
gratuitos, oferecidos por diversas instituições, tais 
como CIEE, Fundação Getúlio Vargas; 

 Reorganizar a sala de leitura e disponibilizar 
livros e vídeos para utilização de professores, 
alunos e funcionários; 

 Reestruturar a parte diversificada do Proposta 
Pedagógica da escola, incluindo aulas de 
informática na grade curricular. 

12. Promover a formação continuada dos 
profissionais da educação. 

 Realização de palestras/oficinas/mini-cursos para 
os docentes através de parcerias com instituições 
nas coordenações coletivas. 

 Incentivar a interação e a reflexão entre os 
docentes sobre a sua prática pedagógica. 

Durante o ano letivo. Avaliação formativa da participação dos 
docentes. 

13. Sistematizar um Conselho de Classe 
que valorize aspectos qualitativos e 
quantitativos dos diversos segmentos 
da Instituição de Ensino. 

 Desenvolver ações que orientem e incentivem a 
participação dos alunos no Conselho; 

 Auxiliar os professores no processo de pré-
Conselho. 

 Formação dos coordenadores pedagógicos para a 
realização do Conselho participativo. 

Durante o ano letivo. Avaliação escrita considerando críticas e 
sugestões. 

14. Contribuir para a formação do aluno 
cidadão. 

 Trabalhar os temas transversais de modo a 
contribuir para a formação plena do educando, 
tendo em vista, os valores morais e éticos. 

 Desenvolver a consciência crítica e reflexiva do 
educando     por meio de palestras, saídas de 
campo e durante todo o processo de ensino-
aprendizagem. 

 Promover a conscientização ambiental 
contribuindo para a formação do sujeito 

Durante o ano letivo. Acompanhamento do desenvolvimento 
pleno do educando. 
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ecológico. 

15. Contribuir para aumentar a 
participação dos alunos nas atividades 
da escola. 

 Conscientizar os educandos sobre a importância 
do grêmio estudantil a cerca dos seus direitos e 
deveres; 

 Incentivar que os alunos tenham voz ativa e 
participem da construção do Projeto Político 
Pedagógico; 

 Disponibilizar um espaço para o grêmio estudantil 
e sua atuação na rádio mix; 

 Incentivar a convivência democrática na escola. 

Durante o ano letivo. Avaliação escrita, considerado críticas e 
sugestões da comunidade escolar. 

16. Desenvolver ações que minimizem a 
indisciplina escolar. 

 Realização de palestras sobre vandalismo e 
violência; 

 Proporcionar atendimento individualizado do 
SOE com o aluno e a família; 

 Desenvolver um projeto juntamente com os 
professores para melhorar a disciplina dos 
educandos. 

Durante o ano letivo. Avaliação contínua sobre os trabalhos 
desenvolvidos. 

17. Incentivar o trabalho das equipes de 
atendimento especializado. 

 Auxiliar os alunos visando a superação das 
dificuldades cognitivas, sociais, emocionais e 
afetivas; 

 Promover atividades pedagógicas para que os 
alunos sejam orientados em sua formação 
profissional e pessoal estimulando o 
desenvolvimento global do mesmo; 

 Proporcionar reflexões juntamente aos 
professores sobre a prática pedagógica. 

Durante o ano letivo. Avaliação contínua considerando os 
trabalhos realizados. 

18. Incentivar ações que valorizem os 
trabalhos do BIA 

 Promover a formação continuada dos professores 
de anos iniciais; 

 Garantir aos alunos do BIA a aquisição da 
alfabetização/letramento, bem como seu 
desenvolvimento integral pautado na ludicidade; 

Durante o ano letivo. Avaliação sistemática das atividades. 
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 Incentivar a utilização dos jogos pedagógicos já 
existentes na escola de modo a contribuir para o 
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dos 
educandos; 

 Utilização do parquinho e da quadra esportiva de 
modo a desenvolver a coordenação psicomotora 
dos alunos; 

 Trabalhar de forma efetiva o projeto interventivo, 
reagrupamento (interclasse, intraclasse e 
extraclasse) e o reforço escolar. 

19. Realizar ações que proporcionem 
oportunidades educacionais 
adequadas para continuidade dos 
estudos. 

 Desenvolver ações para diminuir a evasão dos 
alunos da EJA através de palestras motivacionais 
e de acompanhamento pedagógico; 

 Utilizar diversas linguagens valorizando a arte e a 
cultura como instrumento de mediação 
pedagógica; 

 Desenvolver um currículo contextualizado, 
associando temas do cotidiano às disciplinas; 

 Promover o serviço de orientação vocacional, 
bem como realizar ações de incentivo ao estudo. 

 Estabelecer parcerias para que os alunos da EJA 
sejam inseridos no mercado de trabalho. 

Durante o ano letivo. Avaliação formativa proporcionando 
uma troca de conhecimentos a partir das 
experiências vividas no contexto escolar. 

20. Ampliar as oportunidades de acesso a 
atividades educativas, culturais, de 
lazer e de geração de renda por meio 
da abertura da escola nos fins de 
semana. 

 Realizar a integração com as famílias dos alunos e 
a comunidade através de atividades 
diversificadas. 

 Proporcionar a inclusão social através de 
atividades que gerem renda as famílias. 

 Proporcionar momentos de aprendizagem, lazer e 
minimizar os índices de violência local. 

Durante o ano letivo. Avaliação das atividades realizadas por 
meio de críticas e sugestões da 
comunidade. 

21. Assegurar a inclusão como proposta 
que favoreça a igualdade dentro das 
diferenças. 

 Elaborar ações significativas para a inclusão; 

 Defender a inclusão como uma questão social; 

Durante todo o ano. Avaliação contínua do desenvolvimento 
dos educandos. 
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 Oferecer condições que viabilizem com sucesso a 
acessibilidade em todos os níveis (infraestrutura 
do prédio e tecnologias assistivas). 

22. Informar sobre as ações 
desenvolvidas na escola. 

 Reestruturar o blog da escola com a participação 
da comunidade escolar; 

 Incentivar o acesso aos meios (blog, site, redes 
sociais entre outros) como ferramenta de 
informação e entretenimento. 

Durante todo o ano. Através de enquetes nos próprios meios 
onlines. 

23. Assegurar a continuidade dos estudos 
da organização em ciclos, implantado 
na escola. 

 Conscientizar a comunidade sobre os benefícios 
da organização em ciclos. 

 Continuar promovendo a formação continuada 
dos professores nas coordenações coletivas. 

 Dar suporte pedagógico, administrativo e 
financeiro às ações prevista para continuidade da 
organização em ciclos. 

Durante todo o ano Avaliação contínua do desenvolvimento 
dos professores e educandos. 
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12.4.2 - Aspectos Administrativos 

 

Objetivos Prioritários: 

1. Garantir a entrega de documentos e processos nos prazos estabelecidos; 

2. Proporcionar um ambiente limpo e organizado tanto aos servidores quanto aos alunos 

da Instituição de Ensino e zelar pelo patrimônio e pelo prédio da escola. 

3. Viabilizar os reparos estruturais necessários para o bom funcionamento da escola; 

4. Otimizar o funcionamento da cantina, garantindo higiene, organização e o bom 

preparo da merenda escolar; 

5. Sistematizar a reserva de recursos audiovisuais, cópias e materiais para a prática 

pedagógica; 

6. Garantir o funcionamento e bom atendimento da Secretaria Escolar; 

7. Promover aplicação de projetos na biblioteca; 

8. Aumentar a segurança dos alunos e servidores durante sua permanência no âmbito 

escolar. 

9. Proporcionar momentos de discussão e reflexão das tomadas de decisão da gestão 

escolar em parceria com o Conselho Escolar.
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Nº. METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01. Zelar pela vida profissional dos servidores, 
garantindo a execução de seus direitos e o 
atendimento de suas necessidades. 

 Implementar sistema de comunicação 
eficiente entre servidor e direção; 

 Interagir com a Coordenação de Ensino de 
forma a facilitar o acesso dos servidores à 
informação. 

Durante todo o 
ano letivo. 

Avaliação contínua por meio do Supervisor 
Administrativo da Instituição de Ensino; 

02. Criar um ambiente físico que facilite tanto a 
prática pedagógica, quanto administrativa. 

 Estabelecer um sistema de limpeza e 
conservação organizado; 

 Orientar os alunos e servidores quanto à 
importância da conservação do espaço escolar; 

 Dispor os recursos humanos na área de 
limpeza e conservação de acordo com as 
necessidades da escola. 

Durante todo o 
ano letivo. 

A avaliação será feita por meio escrito 
considerando críticas e sugestões. 

03. Proporcionar a todos os segmentos da 
Instituição de Ensino uma estrutura que 
contemple segurança, conforto e acolhimento. 

 Fortalecer a parceria com a Administração 
Regional do Recanto das Emas para melhoria dos 
arredores e interiores da escola, como iluminação, 
roçagem e limpeza; 

 Buscar parcerias que facilitem melhorias 
estruturais no prédio da escola e aquisição de 
materiais. 

 Cobertura do pátio da escola; 

 Viabilizar a sala do grêmio estudantil, o 
refeitório da Educação Integral; 

 Pavimentação do estacionamento; 

 Implantação do parque para alunos de 
séries iniciais; 

 Conclusão da construção do Mini campo de 
futebol ao lado da quadra; 

 Construção de um palco para utilização em 

Durante todo o 
período. 

A avaliação será feita por meio dos 
conselhos de classe participativos, reuniões 
de pais e reuniões do Conselho Escolar. 



 

126 
 

projetos da escola. 

04. Oferecer uma merenda de qualidade, 
obedecendo aos padrões estabelecidos pela 
Secretaria de Estado de Educação. 

 Divulgar o cardápio da merenda 
semanalmente; 

 Inspecionar o depósito de gêneros 
alimentícios, verificando o armazenamento e 
validade dos gêneros; 

 Verificar a qualidade dos itens no ato do 
recebimento; 

 Acompanhar o uso dos gêneros 
alimentícios por meio do mapa da merenda – 
prestação de contas. 

 Inspeção do uso dos itens de saúde por 
parte das servidoras. (Toca, lavagem das frutas, 
legumes, modo de preparo do lanche, entre outros.). 

 Discutir com os professores e equipe 
pedagógica maneiras cada vez mais eficientes de se 
distribuir o lanche para os alunos, de forma a 
atrapalhar o mínimo possível o horário das aulas. 

Durante todo o 
período 

Levantamento junto aos alunos e 
professores a respeito da qualidade do 
lanche e sua distribuição. 

05. Potencializar o trabalho pedagógico e 
administrativo, disponibilizando aos servidores 
recursos suficientes. 

 Estabelecer procedimentos para reserva de 
equipamentos audiovisuais, salas, solicitação de 
materiais e demais recursos, unificando os processos 
de reserva; 

 Adquirir, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária, recursos e equipamentos para auxiliar 
o trabalho pedagógico na escola; 

 Verificar junto à Coordenação Regional de 
Ensino a possibilidade de lotação nesta Instituição 
de Ensino de um servidor (readaptado) para ser 
responsável pela reprografia. 

  

Durante o ano 
letivo. 

A avaliação será feita de forma contínua 
por parte dos professores e demais 
servidores, por meio de livre acesso à 
direção da escola e discussões nas 
coordenações pedagógicas. 

06. Consolidar a Secretaria Escolar como uma 
ponte eficaz na relação escola-comunidade 

 Solicitação de documentação dos 
responsáveis para retirada de documentos, visando a 
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segurança de nossos alunos; 

 Continuar oferecendo um atendimento ágil 
e que atenda às necessidades dos alunos e seus 
responsáveis; 

 Garantir o cumprimento da Estratégia de 
Matrícula estabelecido pela Secretaria de Estado de 
Educação, sem abrir mão de uma sensibilidade às 
necessidades da comunidade; 

 Incentivar e acompanhar o uso do diário 
eletrônico, inserindo todos os professores na era 
digital; 

 Atender às demandas dos professores da 
forma mais eficiente possível. 

07. Proporcionar aos alunos e docentes um espaço 
de leitura e cultura, propagando o gosto 
literário entre os discentes. 

 Verificar junto à Coordenação Regional de 
Ensino a possibilidade de lotação nesta Instituição 
de Ensino de um servidor (readaptado) para ser 
responsável pela sala de leitura; 

 Aquisição de um computador para 
catalogar o acervo literário da escola; 

 Promover o acesso aos corpos docente e 
discente aos livros didáticos e literários e também 
aos vídeos disponíveis. 

  

Durante todo o 
ano letivo 

Avaliações feitas pela coordenação 
pedagógica em períodos a serem definidos 
com o grupo de professores. 

08. Oferecer aos pais dos nossos alunos a 
segurança de deixarem seus filhos em nossa 
escola e poderem trabalhar tranquilos e a 
nossos servidores um ambiente de trabalho que 
ofereça segurança. 

 Fortalecer e ampliar parcerias com a 
Secretaria de Estado de Segurança (PM – Batalhão 
Escolar, Bombeiros); 

 Aquisição de câmeras de segurança para os 
corredores. 

Durante todo o 
ano letivo 

Avaliação participativa com os pais, alunos 
e professores. 

09. Elaborar estratégias que viabilizem a 
construção coletiva de soluções para os 
problemas identificados. 

 Realizar reuniões participativas e 
periódicas entre a gestão escolar e o Conselho. 

Durante o ano 
letivo. 

Avaliação participativa dos membros do 
Conselho. 
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12.4.3 - Aspectos Financeiros 
 
Objetivos Prioritários: 

01. Gerenciar a aplicação das verbas advindas do Governo Federal e do Distrito 
Federal de acordo com as necessidades da escola e conciliando com a vontade da 
comunidade escolar, garantindo a lisura e a transparência na prestação de contas das 
mesmas; 
02. Buscar parcerias que assistam a Instituição financeiramente em seus projetos; 
03. Utilizar recursos oriundos de doações e eventos realizados pela escola para 
melhoria das condições da escola; 
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Nº. METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

01. Definir e executar aplicação dos 
recursos financeiros recebidos 
tanto pelo Governo Federal 
quanto pelo Governo do Distrito 
Federal 

 Esclarecer para toda a Comunidade 
Escolar as especificidades de cada verba: 
quanto se tem para gastar, com o que se pode 
gastar e como o dinheiro deve ser gasto; 

 Definir prioridades na aplicação de 
recursos junto ao Conselho Escolar, levando 
em consideração as necessidades da 
comunidade escolar, por meio de 
levantamentos feitos junto aos diversos 
segmentos da Instituição; 

 Disponibilizar pasta contendo a 
prestação de contas das verbas, bem como as 
notas fiscais para apreciação dos interessados; 

 Revisar, semestralmente com o 
Conselho Escolar a aplicação dos recursos e 
agilizar tanto a aquisição de 
equipamento/materiais, reparos e reformas da 
infraestrutura da escola, quanto a prestação de 
contas. 

Definição da aplicação no início 
do período letivo e 
acompanhamento durante todo o 
ano. 

Avaliações periódicas com a 
comunidade escolar para verificação 
do que foi feito com os recursos e 
definição de estratégias para seguir o 
plano de aplicação das verbas; 

02. Ampliar o leque das empresas que 
são “Amigas da Escola” de forma 
a transformar não só a realidade 
dentro do prédio escolar, mas 
também nas famílias dos alunos. 

 Divulgar o trabalho realizado no CEF 
802, solicitando às empresas auxílio no 
desenvolvimento de projetos; 

 Fortalecer parcerias já existentes com 
algumas instituições, como o Lyons Club; 

 Fazer com que essas parcerias 
possam gerar recursos também na 
comunidade em que a escola está inserida por 
meio de projetos conjuntos; 

 Encontrar parceiros que possibilitem 
a comercialização dos produtos desenvolvidos 
no Programa Escola Aberta, dando 
oportunidade profissional a muitas famílias de 
alunos. 

Durante todo o ano letivo. A avaliação será feita mediante 
análise do Conselho Escolar 
juntamente com a comunidade 
educacional. 
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03. Contemplar realidades 
emergenciais e importantes para o 
desenvolvimento da escola. 

 Analisar juntamente com o Conselho 
Escolar, as necessidades da escola que, por 
algum motivo, não estejam contempladas 
pelas verbas recebidas; 

 Definir cronograma de atendimento 
destas necessidades de acordo com as 
prioridades identificadas; 

 Realizar a prestação de contas destes 
recursos, mesmo não se tratando de uma 
verba governamental. 

 

Durante todo o ano letivo. A avaliação será feita mediante 
análise do Conselho Escolar 
juntamente com a comunidade 
educacional. 
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13. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

A aprendizagem é o maior motivo de ser e estar da escola e o processo avaliativo deve se 

dar também de forma técnica e participativa, com vistas a construção da cidadania, da 

autonomia e que fomentem uma mudança em todas as áreas dessa instituição, tornando todos 

os agentes corresponsáveis pela ação de avaliar para transformar. 

 A avaliação na escola está pautada em uma avaliação formativa que tem o objetivo de 

potencializar as aprendizagens e favorecer a inclusão de todos. O CEF 802, preza pelos três 

níveis de avaliação: Avaliação para as aprendizagens, avaliação institucional e a avaliação em 

larga escala e que a escola usa desses recursos para melhorar o desenvolvimento pedagógico 

de nossa unidade escolar. 

 Um dos processos que contribuem muito para entendermos as práticas para a melhoria 

do desempenho dos alunos, o seu rendimento e participação dentro da escola são as avaliações 

internas e externas. Alguns dados e gráficos nos dão uma visão de como está a realidade da 

escola e apontam em quais caminhos deve-se seguir para atingir o esperado. 

 

Indicadores de Desempenho Escolar ano base 2017 

Índice IDEB: Anos Iniciais 5,0 / Anos 
Finais 3,9 
 

 

Prova Brasil:  Leitura 14,1 / Matemática 
16,5 
 

Provinha ANA:   

Permanência Ed. Infantil:     -------------------
---- 

Retenção 3° ano:  - 20 % 

Aprovação BIA (3º ano):   80 % Retenção 5° ano:     2 % 
Aprovação 5° ano:  98 %  
Abandono/ Evasão (caso tenha favor 
especificar) 

 

Retenção 6° ano:  2,35% Retenção 7° ano: 18,3 2% 
Retenção 8° ano:  0% Retenção 9° ano:  38,2% 
Abandono 6° ano: 2,35% Abandono 7° ano: 15,7 % 
Abandono 8° ano: 8,2% Abandono 9° ano: --- 
Aprovados 6° ano:  89,7 % Aprovados 7° ano: 65,9% 
Aprovados 8° ano: 91,8% Aprovados 9° ano: 61,8% % 
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Estratégias como os reagrupamentos, projetos interventivos, aulas de reforço, grupo de 

estudo com estudantes, portfólios, conselho de classe participativo entre outros tem sido 

utilizado para mudar algumas limitações de aprendizagens apresentadas por nossos estudantes 

em avaliações gerais, principalmente nas avaliações externas e de grande escala, com isso 

pretende-se avançar na melhoria de resultados significativos. 

Grandes desafios nos esperam, mas nossa equipe é formada por profissionais 

competentes e compromissados em garantir uma educação prazerosa e de qualidade, 

procurando novas informações e meios para alcançarmos êxito nos objetivos propostos, 

fazendo destes desafios um estímulo para o sucesso da nossa Gestão. 

 

 

14. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

O CEF 802, prima pela participação da comunidade escolar em nosso fazer 

pedagógico, pois tem ciência da importância dessa parceria para o sucesso de Construir uma 

escola comprometida com a transformação social, e faz-se necessário trabalhar com a 

comunidade escolar a conscientização da necessidade de transformar o ambiente escolar em 

um local de construção do saber e da cidadania. 

 O Conselho Escolar é um dos grupos que tem trabalhado em conformidade e sintonia 

com esta UPE (Unidade Pública de Ensino), bem como o grupo de representantes de turmas 

que se reúnem mensalmente para discutir a participação dos estudantes dentro e fora da escola, 

e uma das parcerias de sucesso foi firmada com a ACADÊMICO TOTAL, empresa que cuida 

de monitoramento e acompanhamento de estudantes de forma virtual, fazendo uso dos recursos 

tecnológicos a favor da educação e da aprendizagem, através de uma plataforma virtual, que 

engloba o controle de frequência do estudante, comunicados aos pais ou responsáveis via 

mensagens virtuais e uma série funcionalidades, que visam essa proximidade maior, entre 

família-escola, como citada a cima. 
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     14.1 – PROJETO SEGURANÇA COM O ACADÊMICO TOTAL 

 

 A insegurança tem se tornado uma fonte de preocupação para gestores, educadores, 

pais e estudantes, pois os assaltos na região geográfica da escola têm se tornado constante e 

muitas vezes motivo de faltas dos alunos as aulas e em sala, onde devem estar. Por isso o 

conselho escolar, reuniu todos os segmentos para pensar algo que pudesse mudar esse quadro e 

auxiliar a escola no combate à evasão estudantil, na participação da família e dos responsáveis 

no ambiente escolar, com isso foi aprovado, pela maioria absoluta dos pais e responsáveis, 

inclusive por sugestão dos próprios pais, em assembleia (Conforme foto da reunião com os 

pais abaixo), que tem demonstrado essa preocupação, foi autorizado a gestão da escola fazer 

uso do controle de entrada e saída de estudantes com o uso da carteirinha eletrônica que 

informa aos pais em tempo real a entrada e saída de seu filho na escola, mantém a família 

atualizada de informações pertinentes a vida acadêmica do mesmo de forma instantânea. 

                   

 

 O aplicativo tem um preço acessível para manutenção do sistema, mas que não obriga 

nenhum pai adquirir tal ferramenta e muito menos impede o acesso do estudante a escola e a 

sala de aula, por que o objetivo de fato é aliar a tecnologia a favor da educação e do 

aprendizado. 

 - Benefícios que levaram a escola a adotar o acadêmico total 

 Após análise de diversos recursos que poderiam ajudar o CEF 802 nas situações 

elencadas acima, chegamos até o Acadêmico Total, que se mostrou eficiente e eficaz em 

diversos aspectos, a qual destacamos alguns 

- Controle para os responsáveis 
 

-  Ocorrências 
 

Registros de ocorrências com histórico e envio em tempo real para pais e responsáveis 
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-  Ap l i ca t i vo s  

 
-  Envio de mensagens e instalações ilimitadas para ANDROID e IOS 
-  Envio de trabalhos e atividades escolares via aplicativo 
-  Organização de conteúdos para objeto de pesquisa 

 
-  Bo l e t i m V ir tu a l  

 
Uma das possibilidades é a Consulta em tempo real do resultado das notas, para os pais ou 
responsáveis que compareceram à reunião de pais e mestres 
 

-  C ont r o l e  d e  A c ess o  
 

Registro de toda a movimentação nas dependências da escola com alertas de atrasos, 
aniversariantes, suspensões, bloqueios e carômetro (fotos que identificam cada estudante por 
turma) 
 

- Redução do uso de recursos 
– 80% de Papel 
– 100% de Pessoal 
– 20% Consumo de Energia 
– 100% Consumo de Toner 
– 100% Conta de Telefone 
– Fácil integração com sistemas de gestão escolar 
 

- Controle Disciplinar 
 

– Redução de evasão escolar 
– Aumento da eficiência do conselho de Classe 
– Auxílio do Controle de ocorrências na sala de aula 
 

- Mais Participação de Responsáveis 
 

– Monitoramento de recebimento de mensagens 
– Controle em qualquer lugar através do Aplicativo 
– Aumento de 100% de responsáveis nas reuniões 
– Suporte para pais separados / divorciados 
 
 
 

14.2 – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS 
 

 
 Ainda no tocante a segurança escolar, foi aprovado pelo Conselho Escolar, a instalação 

de sistema de monitoramento com câmeras, nas dependências da escola, pois seu custo 

benefício é muito bom, pois ajuda o CEF 802 na prevenção de assaltos, invasões e danos ao 

patrimônio público, bem como no zelo pela saúde física de todos que convivem nesse espaço. 
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 Esse sistema é de uso interno e a gestão cuida de zelar do uso da imagem de todos que 

adentram ou fazem parte dessa Unidade Pública de Ensino e elenca-se alguns benefícios do 

uso de sistema como: o acesso fácil às imagens que podem ser visualizadas de qualquer 

dispositivo eletrônico por pessoas autorizadas, melhoria na administração e por último, mas 

não menos importante, proteção e segurança. 

 

 

15. GESTÃO PESSOAS 

 

 

Todas as pessoas dentro de uma instituição educacional, são responsáveis no tocante a 

educação dos estudantes em seus aspectos gerais e o gestor educacional é responsável por 

administrar e gerir o capital humano, por isso seu objetivo geral é garantir o sucesso de todos, 

valorizando a capacidade funcional de cada indivíduo. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Garantir que 
todos estejam 
em suas 
funções 

Reunir todos os 
seguimentos da 
comunidade 
escolar 

Marcar reunião 
com os agentes e 
servidores 

Durante o 
processo 

Equipe Gestora Início do ano 
letivo 

Construir um 
sentido de 
colaboração e 
trabalho em 
equipe 

Informar a cada 
pessoa seu papel, 
função e 
responsabilidades  

Encontro 
formativo 

Durante o 
processo 

Equipe gestora e  Segunda semana 
do início do 
primeiro bimestre  

Aperfeiçoar 
constantemente 
ações e 
processos 
organizacionais 

Identificar as 
demandas e 
prepara-los para 
resolvê-las 

Distribuir 
material 
formativo a 
todos 

Durante o 
processo 

Equipe gestores   Durante o ano 
letivo 

Garantir que 
todos os 
servidores 
saibam da sua 
função 

Cuidar para que 
todos os 
servidores 
estejam dentro 
dos cargos e 
funções que 
tenham a 
capacidade para 
exercer 

Acompanhar o 
desenvolvimento 
laboral de cada 
servidor 

Durante o 
processo 

Equipe gestora e 
supervisor 
administrativo 

Primeiro semestre 
letivo 
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15.1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

15.1.1 - Dados da Diretoria Regional de Ensino 

Coordenação Regional de Ensino Recanto das Emas 

Endereço Completo Quadra 203 Lote 32 Recanto das Emas 

Telefone/Fax/Email 3901 2372 / 3901 2614 

Coordenador Afonso Wescley de Medeiros Santos 

 

15.1.2-Dados da Instituição Educacional 

Nome da Escola Centro de Ensino Fundamental 802 

Endereço Completo Quadra 802, Conjunto 21, Área Especial 01 

Telefone/ Fax/ e-mail (61) 39013653 

 Localização Zona Urbana, próximo à via que dá acesso ao Gama. 

 Data de Criação da Escola 05/05/2001 

Turno de Funcionamento Diurno e Noturno 

Nível de Ensino Ofertado Ensino Fundamental de 9 anos, com Educação Infantil 1º Período, Anos 

iniciais e Anos Finais 

Educação de Jovens e Adultos, Ensino Especial. 

Gestores Diretora: Maria do Socorro Bandeira Lopes 

Vice-Diretor: Erik Kleiner 

Supervisão Pedagógica: Railton Vanes de Sousa e Luis Fernando Tavares 

Supervisão Administrativa: Ingridy Luana Nunes de Araújo e Ramon 

Fonseca 

 

15.1.3 – Conselho Escolar 

Membro Nato: Maria do Socorro Bandeira Lopes 

Segmento Magistério: Rafael das Neves Lucas – Ismael Azevedo dos Santos – Cláudia Lúcia da Silva 

Segmento Assistência: Rosângela Maria da Silva Oliveira – Ana Cristina Denise Antunes de Oliveira 

Segmento Pais: Jessiane Rodrigues do Nascimento – Arlete Martins de Melo 

Segmento Estudantes: Caio Rodrigues dos Santos – Paulo Henrique Santos Marreiro 
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O CEF 802 tem um grande número de profissionais atuantes em diversas áreas e setores, 

formando um conjunto que busca atender cada vez melhor seu público alvo que são os 

estudantes. 

Este montante de profissionais divide-se em: 

 Professores (as) – 90 (68 efetivos e 22 contratos temporários) 

 Servidores (as) integrantes da direção – 06 

 Coordenadores (as) - 07 

 Orientador (a) educacional – 02 

 Pedagogos – 02 

 Assistentes de educação - secretaria -02 

 Secretário - 01 

 Porteiro – 02 

 Merendeiros (as) – 05 

 Vigilantes terceirizados – 04 

 Conservação e limpeza terceirizado (juiz de fora) – 14 

 Educadores social voluntários /monitores: 16 

 Estagiário Ensino Médio: 01 

 

 

16. GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

16.1 - PDAF 

 

 A verba advinda o PDAF será utilizada pelos gestores do Centro de Ensino 

Fundamental 802 como melhoria do ensino e complemento das atividades pedagógicas, da 

seguinte forma: 
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 Material de consumo; 

 Material permanente; 

 Aquisição de gás de cozinha; 

 Despesas com pequenos reparos nas instalações físicas; 

 Contratação de serviços com pessoas jurídicas; 

 Contratação de serviços com pessoa física; 

 Despesa dom águas e esgoto; 

 Despesa com energia elétrica; 

 Gastos com telefonia fixa e serviços de banda larga; 

 Gastos com telefonia a longa distância. 

 

 16.2 - PDDE 

 

Os recursos provenientes do PDDE são utilizados pelos gestores da seguinte forma: 

 Material de consumo; 

 Material permanente; 

 Despesas com pequenos reparos nas instalações físicas; 

 Contratação de serviços de pessoas físicas e jurídicas.  

 

 16.3 - PDE 

 

 Material de consumo; 

 Material permanente; 

 Despesas com pequenos reparos nas instalações físicas; 

 Contratação de serviços de pessoas físicas e jurídicas. 
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16.4 – PMALFA 

 

Instituído por meio da Portaria MEC nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, é uma estratégia 

do Ministério da Educação – MEC 

 

16.4.1 - Finalidades  

 

 A alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos estudantes regularmente matriculados 

no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, por meio de acompanhamento pedagógico 

específico; e  

 A prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a 

intensificação de ações pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do processo de 

alfabetização. 

  

16.4.2 - Diretrizes do Programa 

 

 Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, por 

meio do atendimento às turmas de 1º ano e de 2º ano;  

 Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis; estipular metas 

do Programa entre o MEC, os entes federados e as unidades escolares participantes, no 

que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental, 

considerando o disposto na BNCC;  

 Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do 

Programa; 

 Promover o acompanhamento sistemático pelas redes de ensino e gestão escolar, da 

progressão da aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º 

ano do ensino fundamental;  

 Estimular a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios;  

 Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais, distrital e 

municipais de educação e de suas unidades escolares jurisdicionadas; e  

 Avaliar o impacto do Programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de 

gerar evidências para seu aperfeiçoamento. 
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 Promover a integração dos processos de alfabetização das unidades escolares com a 

política educacional da rede de ensino;  

 Integrar as atividades ao Proposta Pedagógica - PP da rede e das unidades escolares;  

 

16.4.3 Execução 

  

O Programa Mais Alfabetização será implementado nos anos iniciais do ensino 

fundamental das unidades escolares públicas estaduais, distritais e municipais, por meio de 

articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de 

educação, mediante apoio técnico e financeiro do MEC.  

 O apoio técnico dar-se-á por meio de processos formativos, do auxílio do assistente de 

alfabetização às atividades estabelecidas e planejadas pelo professor alfabetizador, do 

monitoramento pedagógico e do sistema de gestão para redes prioritárias.  

 O apoio financeiro às unidades escolares dar-se-á por meio da cobertura de despesas de 

custeio, via Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, devendo ser empregado:  

 Na aquisição de materiais de consumo e na contratação de serviços necessários às 

atividades previstas em ato normativo próprio; e  

 No ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos assistentes de 

alfabetização, responsáveis pelo desenvolvimento das atividades.  

Vale esclarecer que a participação no Programa Mais Alfabetização não exime o ente 

federado das obrigações educacionais estabelecidas na Constituição Federal - CF, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e no Plano Nacional de Educação - PNE.  

 

 

17. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

O conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma 

associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de 

administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações. 

Para Chiavenato (1999, p. 5-6) define o termo Gestão Pessoas:  

[...] as organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para atingir seus 
objetivos e cumprir suas missões. E para as pessoas, as organizações constituem o 
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meio pelo qual elas podem alcançar vários objetivos pessoais com um mínimo de 
tempo, esforço e conflito. Muitos dos objetivos pessoais jamais poderiam ser 
alcançados apenas por meio do esforço pessoa, isolado. As organizações surgem para 
aproveitar a sinergia dos esforços de várias pessoas que trabalham em conjunto. Sem 
organizações e sem pessoas certamente não haveria a Gestão de Pessoas. É uma área 
muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ela é contingencial e 
situacional, pois depende de vários aspectos como a cultura que exista em cada 
organização, a estrutura organizacional adotada, as características do contexto 
ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e 
uma infinidade de outras variáveis importantes. 

 

Dessa forma, tendo como referencial essa elucidação, a gestão administrativa desta 

Unidade de Ensino é pautada nos princípios da administração pública buscando zelar pela 

eficiência, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e legalidade.  

Para isso, adota-se os seguintes procedimentos: 

 Requisitos pessoais para atuar neste setor: Capacidade de análise; discernimento; 

flexibilidade; fluência verbal e escrita; iniciativa; liderança; organização e 

trabalho em equipe. 

 Descrições gerais das atividades: Executar atividades de nível médio relacionadas 

à execução de serviços de administrativo, referentes à pesquisa e planejamento, 

recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material, arquivo, 

documentação, comunicação e modernização; participar de programas de 

desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação; executar 

outras atividades de interesse da área.  

 Descrições específicas das atividades: Tratar documentos variados; coletar dados 

e informações; redigir correspondências, documentos e expedientes oficiais; 

executar serviços gerais de digitação em editores de textos e planilhas 

eletrônicas; receber, classificar, conferir, registrar, protocolar, localizar, expedir, 

entregar e/ou arquivar expedientes e outros documentos, providenciando sua 

adequada distribuição e tramitação; coletar e manter dados estatísticos e 

informações sobre as atividades do setor; emitir e controlar escalas de serviço e 

mapas de férias, conferindo e encaminhando aos setores interessados; executar 

rotinas e procedimentos de admissão e desligamento, preparação de dados para 

folha de pagamento, mapa de controle de frequência, concessão de férias e 

outros, anotando em fichas funcionais e financeiras e demais documentos 

relativos ao servidor; efetuar cálculos em geral (triênio, estatística, insalubridade, 
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adicional noturno, horas extras, conferência de extrato bancário de suprimento de 

fundos, quantidade de material e outros); atualizar quadros de aviso; organizar e 

manter arquivos e fichários de documentos referentes ao setor; controlar e 

solicitar material de expediente a ser utilizado no trabalho; realizar serviços 

externos de interesse do setor e da instituição; realizar inventário de material 

permanente existente no setor de lotação, bem como qualquer outro setor da 

instituição, quando solicitado; auxiliar no levantamento das necessidades de 

treinamento; catalogar cursos e auxiliar em sua organização; providenciar local e 

material para a realização de cursos; auxiliar no treinamento introdutório, na 

avaliação de desempenho funcional e no acompanhamento de treinamentos 

realizados; realizar o deslocamento, controle e organização de material e estoque 

de almoxarifado; realizar pesquisa de preços e organizar banco de fornecedores; 

executar contratos; participar de comissões; emitir relatórios sobre assuntos de 

sua competência; efetuar trabalhos burocráticos afetos à categoria funcional; 

prestar orientação técnica sobre assuntos de sua especialidade; observar normas 

de higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e manutenção 

de materiais e equipamentos; executar outras atividades de mesma natureza e 

nível de complexidade ou característica da unidade de lotação.  

 Elaboração da Modulação:  definir de forma responsável o quantitativo de 

professores necessários conforme a carga horária considerando a Matriz 

Curricular e a quantidade de turmas, para que não exceda ou falte profissionais na 

Unidade Escolar e, assim, seja garantido o direito do estudante de receber uma 

educação de qualidade. 

 Controle patrimonial: Realizar conferência anual por meio do inventário 

patrimonial de todos os bens da U.E juntamente com a equipe gestora; solicitar 

recolhimento de bens inservíveis sempre que necessário; solicitar junto a equipe 

gestora manutenção nos bens patrimoniais sempre que necessário; solicitar 

reposição de bens, sempre que necessário, por meio de documentos específicos. 

 Colaborar com informações, acompanhamento e orientações nos procedimentos 

de remanejamento da carreira Magistério Público. 

 

 17.1 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
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 Conferir e receber os gêneros alimentícios, conforme orientações da Gerência de 

Planejamento Alimentar e Educação Alimentar – GPLEA e Gerência de Controle 

e Distribuição da Alimentação Escolar – GCAE. (Circular nº 01/2017 - GCAE);  

 Separar, diariamente, o quantitativo de gêneros alimentícios necessários ao 

preparo do cardápio do dia, de acordo com os cardápios elaborados pelas 

Nutricionistas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e ainda, 

com o número de alunos presentes no referido dia; 

 Utilizar a quantidade conforme per capitas de cada gênero estabelecido pela 

GPLEA; 

 Observar, criteriosamente, o consumo/utilização dos gêneros alimentícios dentro 

do prazo de validade. Deve-se observar os critérios de consumo/utilização: 

Primeiro que Vence Primeiro que Sai  - PVPSou Primeiro que Entra, Primeiro 

que Sai – PEPS.  

 Manter, sistematicamente, o controle diário (mapa de merenda), as fichas de 

identificação de gêneros e fichas de prateleiras atualizadas, ou seja, atualizar e 

registrar toda e qualquer entrada e/ou saída de gêneros; 

 Manter a área do depósito limpo, organizado, livre de todo e qualquer objeto 

estranho à área ou em desuso ou ainda, que não faça parte da alimentação escolar; 

 Adotar medidas de controle de infestação de pragas ou possível contaminação na 

ocorrência de gêneros suspeitos de deterioração ou deteriorados; 

 Manter afixado em local visível o cardápio do dia e/ou da semana; 

 Orientar os manipuladores de alimentos quanto ao preparo e distribuição 

adequados da alimentação; 

 Orientar e monitorar o uso completo, correto e adequado do uniforme pelos 

manipuladores de alimentos; 

 Armazenar e conservar os gêneros alimentícios em condições adequadas; 

 Registrar, diariamente, as preparações servidas, o número de alunos atendidos 

(que lancham), os gêneros utilizados e respectivas quantidades; 
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 Prestar contas à Coordenação Regional de Ensino – CRE, à UNIAE e órgãos 

fiscalizadores sobre todas as atividades desenvolvidas, nos prazos estabelecidos 

e/ou quando solicitado; 

 Comunicar à UNIAE qualquer ocorrência detectada; 

 Zelar pelo cumprimento das exigências higiênico-sanitárias relativas aos 

alimentos, aos recursos humanos e ao ambiente; 

 Cumprir os prazos exigidos para renovação do Atestado de Saúde Ocupacional – 

ASO. Os atestados devem ser mantidos em local visível e de fácil acesso aos 

órgãos fiscalizadores e de controle do Programa de Alimentação Escolar/PAE-

DF. 

 

 

18. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 
 

Compreender o Proposta Pedagógica como a alma da escola e o ar que torna possível a 

vida da educação e a aprendizagem qualitativa no espaço escolar, pois como diz Vieira (2007) 

“uma gestão escolar bem-sucedida é aquela voltada para a aprendizagem de todos os 

estudantes e que é preciso uma vigilância permanente e cuidadosa sobre os processos de 

produção e difusão do saber na escola” (p. 68). E o PP  é o espaço privilegiado para que essas 

discussões aconteçam e se tornem concretas no processo de ensino aprendizagem dentro da 

escola. 

Para tanto se faz necessário uma avaliação contínua do Proposta Pedagógica da escola, e 

isso se dará principalmente nas coordenações coletivas e em reuniões com toda a comunidade 

escolar ao menos duas vezes ao ano, uma em cada semestre ou conforme a necessidade de 

mudanças e adequações no jeito de caminhar do CEF 802. 

Será feito uma avaliação por escrito através de questionários com a participação de toda 

a comunidade escolar e tudo será registrado em ata e através de fotos, vídeos e outros meios 

que forem possíveis para guardar tão precioso tesouro. Assim sendo o PP  do CEF 802 não 
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será um mero documento formal em cima de uma prateleira, mas a vida protagonizada por 

aqueles que fazem a Educação acontecer. 

 

18.1 – CRONOGRAMA 
 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Construir o 
Proposta 
Pedagógica 
coletivamente 

Reunir todos 
os 
seguimentos 
da 
comunidade 
escolar 

Marcar reunião 
com os agentes da 
comunidade 
escolar 

Durante o 
processo 

Equipe Gestora Início do ano 
letivo 

Explicar o 
conceito do 
Projeto 
Político 
Pedagógico 

Esclarecer a 
comunidade 
escolar o 
conceito e 
importância 
do PP  

Encontro 
formativo 

Durante o 
processo 

Equipe gestora e 
Conselho escolar 

Terceira semana 
de fevereiro  

Fazer uma 
avaliação 
diagnóstica 

Identificar a 
história da 
escola e sua 
relação com a 
comunidade 
em que estar 
inserida 

Aplicar 
questionário para 
todos os agentes 

Durante o 
processo 

Equipe gestores e 
coordenadores 
pedagógicos 

Última semana de 
fevereiro 

Fazer uso dos 
dados 
coletados 

Transformar 
100% dos 
dados em 
ações 
planejadas 

- Elaborar 
gráficos com os 
dados coletados 

Durante o 
processo 

Professores, 
equipe, SOE e 
coordenador 
pedagógico 

Março e abril 

Discussão e 
construção 
do plano de 
ação 

Estudar todas 
as diretrizes e 
concepções 
pedagógicas 
da SEEDF 

- Selecionar 
material de estudo 
- Fazer estudo do 
material 

Durante o 
processo 

Professores, 
equipe, SOE e 
coordenador 
pedagógico e 
equipe gestora 

Março e abril 

Organizar os 
dados 
coletados 
 

Organizar ao 
menos 80% 
dos dados em 
projetos de 
aprendizagem 
e trabalhos 
científicos 

Reunir na 
coordenação 
coletiva para 
organização dos 
dados 

Durante o 
processo 

Professores, 
equipe, SOE e 
coordenador 
pedagógico e 
equipe gestora 

Abril e maio 

Sistematizar 
os dados 
coletados e 
projetos 
pedagógicos 
escolhidos 

Estruturar o 
PP  conforme 
as Orientações 
Pedagógicas 
da SEEDF 

Digitar e 
estruturar o PP  

Durante o 
processo 

Coordenação 
pedagógica 

Maio e junho 

Avaliação do 
PP  

Avaliar se o 
PP  está com 
as 
características 
e identidade 

Reunir e 
Organizar em um 
dia letivo 
temático a 
discussão e 

Durante o 
processo 

Equipe gestora e 
coordenação 
pedagógica 

Durante todo o 
ano letivo ou 
sempre que houver 
necessidade 
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da escola implementos do 
PP  e projetos da 
escola com o 
conselho escolar e 
todos os agentes 
da comunidade 
escolar 

 

 

19. PROJETOS ESPECÍFICOS,  INDIVIDUAIS OU 

INTERDISCIPLINARES 

 

19.1 - PROJETO SALA DE LEITURA MONTEIRO LOBATO: LENDO E 

LETRANDO 

 

 

Objetivo Geral 

 

 Adquirir pré-requisito mínimo para o ano em que se encontra de forma letrada e com 

participação ativa em todo processo de ensino-aprendizagem, se transformando em um 

leitor e escritor fluente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ser capaz de ler, codificar e entender diversos gêneros textuais; 

 Ter alfabetização necessária para a produção de diversos gêneros textuais; 

 Conseguir realizar interpretações óbvias e intertextuais de qualquer assunto lido ou 

trabalhado em sala; 

 Diferenciar o uso necessário de linguagens no cotidiano; 

 Produzir diferentes tipologias textuais por meio de leituras dos respectivos gêneros; 

 Se tornar sujeito ativo participativo no seu processo de ensino-aprendizagem e aquisição 

de leitura fluente; 

 Despertar o gosto pela leitura, escrita correta e elaboração de diferentes produções 

textuais; 
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 Saber avaliar e se auto avaliar no seu processo de ensino-aprendizagem de conteúdos 

pendentes dos anos anteriores. 

 

Justificativa e pressupostos teóricos: 

 

 A Lei 9.394/96, ou Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, contempla a EJA 

nos artigos 37 e 38, sendo que o caput do Art. 37 aponta que “[...] será destinada aqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio [...]” e, que em 

seu parágrafo primeiro, estabelece que “os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 

jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames”, ainda neste artigo assegura-se a 

responsabilidade do Estado em promover a estimulação do acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, bem como também a necessária articulação da EJA com a Educação 

profissional. 

A lei explicitada acima bem como o documento do currículo em movimento da Educação 

Básica de Jovens e Adultos, emitida pela SEDF juntamente com todo o seu acervo 

bibliográfico, justifica assim em seu discurso, a proposta de abrir a biblioteca a noite e 

oportunizar a estes estudantes uma melhor inserção no mundo e na sociedade, oportunizando 

um letramento prazeroso, um acesso as informações da atualidade, o conhecimento de 

diferentes gêneros textuais, a troca de linguagem de mundo, bem como outros trabalhos 

específicos de cada segmento, de acordo com o sugerido pelo educador regente da série, 

trabalhando sempre com os eixos integradores que se relacionam entre si e dialogam com os 

sujeitos estudantes da EJA: cultura, trabalho e tecnologia. Estes eixos deverão estar inter-

relacionados com os conteúdos e temas transversais correspondentes ao currículo em 

movimento proposto pela SEDF, sempre de forma dialógica e não opressora e bancária como 

vem mascaradamente acontecendo até os dias atuais. “O diálogo é uma exigência existencial”; 

“Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens”. “O diálogo é 

este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, 

portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 2005, p.91). É somente através do diálogo cujo 

“fundamento é o amor” (FREIRE, 2005, p. 92), que também será possível ensaiar o inédito 

viável e construir uma pedagogia ética, política e social, baseada na crítica, na conscientização 

e na liberdade, reagindo contra todo tipo de opressão ainda vigente em nossa sociedade. 
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A clientela de Jovens e Adultos atendidos desta escola tem por histórico familiar uma 

classe trabalhadora. Esta que durante o diurno seus filhos frequentam este espaço e que, à noite 

eles fazem uso do mesmo local de ensino. 

Trabalhar com o currículo em movimento para este público é estar aberto as necessidades 

de realmente inseri-los na sociedade respeitando sua leitura de mundo e mostrando, que está faz 

parte inclusive da construção histórica do país por meio de seus respectivos relatos pessoais. 

Assim de fato estará se recriando um novo jeito de fazer EJA na rede pública do Distrito 

Federal. 

A decisão de voltar à escola não é uma tarefa fácil para os estudantes da EJA. Faz-se 

necessário um olhar diferente para a especificidade do atendimento de forma a garantir o direito 

justo a todos com relação à digna educação, que lhes é garantido na Constituição Federal, 

Art. 205 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, esteja este indivíduo 

em qualquer idade. Neste sentido precisamos trabalhar com  o atendimento a sala de leitura 

oportunizando que os estudantes com deficiência de aprendizagem sejam contemplados, que 

seja proposto leituras e estratégias complementares a distância a todos, momentos de 

divulgação profissional para os mesmos, temáticas específicas das relações de gêneros, da 

questão ético-racial, de orientação sexual e demais temáticas apresentadas na sociedade atual, 

“concepções e proposta de EJA voltadas à formação humana, que passam a atender quem são 

esses sujeitos e que processos políticos-pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar conta 

de suas necessidades, desejos, resistências e utopias ”(BRASIL,2009,p.28). 

A concepção de material didático na EJA é muito mais do que livros didáticos, incluindo 

assim outras possibilidades, como jornais, revistas, produções de blogs, redes sociais, materiais 

de manipulações, livros literários, livros de escrita popular como o cordel, contos, narrações, 

lenda, crônicas, saraus, feiras culturais, memoriais, criação de materiais de auditoria própria 

dos estudantes, acesso a tecnologia, museus, pesquisas, entre outros. 

Respeitando o mesmo  referencial teórico de FREIRE e acrescentando  com a linha de 

Vigotsky, os estudantes do diurno, necessitam da mesma oportunidade de leitura e letramento 

de uma forma dialógica, onde de fato se sintam sujeitos ativos no seu processo de ensino-

aprendizagem oportunizando assim, uma construção dentro da visão interacionista tão 

defendida por Vigotsky “A aprendizagem é um processo contínuo e a educação é caracterizada 

por saltos qualitativos de um nível de aprendizagem a outro, daí a importância das relações 

sociais”. 
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 Durante todo o ano de 2014, a CEF 802 integrada com sua equipe gestora, funcionários 

e comunidade escolar desenvolveu o projeto “O fantástico mundo da leitura” renomeado como 

“Lendo e Letrando”, já com o profissional de 40 horas distribuídas no turno matutino e noturno 

e com o auxílio de dois monitores no turno diurno.  

Foi verificado um melhor aprendizado dos estudantes bem como a prática à leitura e o 

desenvolvimento da escrita, fazendo com que educandos de fato se tornassem sujeito 

participante no seu processo de ensino-aprendizagem. 

Diante do observado e do pressuposto teórico embasando toda a formatação do projeto 

interventivo e literário em conjunto, pode-se perceber a continuidade do mesmo nos anos 

correntes de 2015/2016, com adequações para melhor atendimento a qualquer estudante do 

CEF 802, independente do turno, da série e do ano em que se encontra, criando assim 

educandos fluentes na leitura e escrita, bem como qualquer produção textual apresentada, 

fazendo com que os mesmos entendem sua leitura de mundo com o momento escolar que se 

encontram. Em 2017 o projeto necessitou ser alterado por falta de profissional para o 

desenvolvimento efetivo do projeto em sala de leitura, o que tem debilitado bastante a eficácia 

nas intervenções pedagógicas de nossos estudantes. 

 

Materiais complementares necessários para o projeto 

 

 Acervo literário- já existente na instituição. 

 Lousa interativa- já existente na instituição. 

 Televisão plasma- com áudio adaptado – já existente na instituição. 

 Revistas- já existentes na instituição. 

 Canal fechado para acesso às informações – já existente na instituição. 

 Assinatura de Jornal impresso- já em andamento a solicitação para os parceiros da escola. 

 Quantia mínima (verba) destinada a pagamento de assinatura de jornal, de TV de canal 

fechado (SKY, NET, OI ou CLARO) bem como reposição do acervo, para esta clientela.  

 

Profissionais necessários para o projeto: 

 

  Um Professor regente de 40 horas  

 Dois monitores (uma para o matutino e outro para o vespertino) – organização da Sala 

de Leitura e atendimento ao público do diurno. 
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Cronograma da realização do projeto interventivo dos anos iniciais – 2019 

 

  O projeto é composto de 12 encontros. Após 11 encontros, serão realizados novos testes 

da psicogênese para verificar as nossas necessidades dos educandos de continuar ou não com o 

atendimento, para receber ou não novos estudantes. 

 Fevereiro/ março – neste período a sala de leitura estará realizando a entrega de livros 

para os educandos, bem como tendo encontros semanais nas coordenações dos professores para 

que juntos possam montar as estratégias que serão realizadas ao longo do bimestre. Escolhendo 

os livros a serem trabalhados, unificando este atendimento com o projeto literário que acontece 

semanalmente no turno de estudo do estudante (a), associando com o atendimento do projeto 

interventivo que acontece no horário contrário de aula de acordo com a grade de horário de 

atendimento abaixo. 

 Os dois projetos em paralelos serão realizados em quatro etapas durante o ano letivo, 

com o apoio da professora regente, responsável pela sala de leitura, dois jovens educadores e 

equipe gestora. 

 

Etapas do projeto 

 

1ª etapa - Educando para a vida com os escritores brasileiros – Abertura 22/04 – Monteiro 

Lobato 

2ª etapa - Eu, você, nossa família e nossas raízes – Músicas populares, educando para a vida - 

Período de 20/06 a 29/06 

Semana de ajustes e planejamento de atividades para as outras etapas dos projetos interligados: 

15/08 a 19/08 

3ª etapa – Período de 22/08 a 18/10 – Educando com o ECA. 

4ª etapa – Período de 19/10 a 09/12 – Valores e a Consciência Negra 

Período de 13/12 a 20/12 – Semana de apoio pedagógico aos estudantes de recuperação com 

aulas e recolhimento de livros didáticos do ano corrente. 

 

1º encontro (acontecerá no turno vespertino com preparação no turno matutino)  

 Este encontro acontecerá no dia 22 de abril como abertura dos projetos que se unificam 

em um só com o momento cívico e as salas temáticas. 
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No momento cívico, será apresentado o escritor gerador do nome da Sala de Leitura: 

Monteiro Lobato e seus amigos Ziraldo, Jonas Ribeiro, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, 

Cecília Meireles, José Roberto Torero, Chico Buarque e Turma da Mônica. 

 

Espaços temáticos para conhecer vida e obra dos escritores 

 

1º encontro – projeto literário 

LOCAIS ESCRITOR (A) ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Sala dos 1ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Ziraldo. Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores para a vida com o escritor 

escolhido. 

Sala dos 2ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Cecília 

Meireles. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores com a escritora escolhida. 

Sala dos 3ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Ruth 

Rocha. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores com a escritora escolhida. 

Sala dos 4ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Jonas 

Ribeiro. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores para a vida com o escritor 

escolhido. 

Sala dos 5ºs 

ano 

Apresentação de vida e obra de Ana 

Maria Machado. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores com a escritora escolhida. 

Salas do 

Ensino 

Especial 

Apresentação da vida e obra da Turma 

da Mônica com Maurício de Sousa. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores para a vida com o escritor 

escolhido. 

Sala de 

Leitura 

Marcando a vida com Monteiro Lobato. 

Confecção de marcador de páginas. 

Confecção do marcador de páginas. 

Sala de vídeo Momento de histórias contadas de 

outros autores brasileiros com a 

convidada Rita. 

Contação de histórias. 

 

Produto final deste dia: Cada ano irá montar um painel com algumas atividades 

desenvolvidas. Neste momento já serão separadas algumas dessas para o livro que será 

produzido no final do ano, com a culminância das 4 etapas do projeto. 
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1º encontro – projeto literário 

LOCAIS ESCRITOR (A) ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Sala dos 1ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Ziraldo. Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores para a vida com o escritor 

escolhido. 

Sala dos 2ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Cecília 

Meireles. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores com a escritora escolhida. 

Sala dos 3ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Ruth 

Rocha. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores com a escritora escolhida. 

Sala dos 4ºs 

ano 

Apresentação da vida e obra de Jonas 

Ribeiro. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores para a vida com o escritor 

escolhido. 

Sala dos 5ºs 

ano 

Apresentação de vida e obra de Ana 

Maria Machado. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores com a escritora escolhida. 

Salas do 

Ensino 

Especial 

Apresentação da vida e obra da Turma 

da Mônica com Maurício de Sousa. 

Biografia e sequência didática de atividades que 

envolvam valores para a vida com o escritor 

escolhido. 

Descrição da 1ª etapa do projeto 

APRESENTAÇÃO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

Sensibilização do projeto Momento de diálogo fraterno com 

os estudantes. 

Supervisor pedagógico e direção. 

Momento do Hino Nacional Apresentação das bandeiras Um estudante de cada ano. 

Biografia de Monteiro Lobato. Teatro com o Ensino Especial. Professores regentes e 

responsável  pela Sala de leitura. 

Dança dos personagens de Monteiro 

Lobato 

Ensino especial e 1º ano. Professores regentes e 

responsável  pela Sala de leitura. 

Jogral das obras de Monteiro Lobato 2º ano. Professores regentes e 

responsável  pela Sala de leitura. 

Jogo das rimas de Monteiro Lobato 3º ano. Professores regentes e 

responsável pela Sala de  leitura. 

Conhecendo outros escritores amigos 

de Monteiro Lobato (desfile de 

escritores que serão trabalhados) 

 

4º e 5º ano. Professores regentes e 

responsável pela Sala de  leitura. 

Finalização do momento cívico com a 

peça: A chapeuzinho verde- uma das 

amigas de Monteiro Lobato. 

 

Todos os professores regentes e a 

responsável pela Sala de leitura. 

Todos os professores regentes e a 

responsável pela Sala de leitura. 
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Sala de 

Leitura 

Marcando a vida com Monteiro Lobato. 

Confecção de marcador de páginas. 

Confecção do marcador de páginas. 

Sala de vídeo Momento de histórias contadas de 

outros autores brasileiros com a 

convidada Rita. 

Contação de histórias. 

 

2º encontro – projeto literário 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Apresentação dos livros disponíveis de acordo com o autor 

escolhido e leitura da capa e das imagens. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

2º ano Apresentação dos livros disponíveis de acordo com o autor 

escolhido e leitura da capa e das imagens. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

3º ano Apresentação dos livros disponíveis de acordo com o autor 

escolhido e leitura da capa e das imagens. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

4º ano Apresentação dos livros disponíveis de acordo com o autor 

escolhido e leitura da capa e das imagens. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

5º ano 

 

Apresentação dos livros disponíveis de acordo com o autor 

escolhido e leitura da capa e das imagens. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

 

2º encontro – projeto interventivo 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalho de pinça – coordenação motora fina, com a releitura 

da capa do livro escolhido no momento do projeto literário.  

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Reconhecendo os articulemas das vogais – com a releitura da 

capa do livro escolhido no momento do projeto literário. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando com os conflitos consonantais do p, b, v e t – 

com a releitura da capa do livro escolhido no momento do 

projeto literário.  

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com a consciência fonológica de todo o alfabeto 

– com a releitura da capa do livro escolhido no momento do 

projeto literário. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Revisando a consciência fonológica e articulatória de todo o 

alfabeto e ordem alfabética – trabalhando com a releitura da 

capa do livro escolhido no momento do projeto literário. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

 

3º encontro – projeto interventivo 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalhando com encontro vocálico. Trabalhando com a Responsável pela sala de leitura. 
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expressão corporal e facial. Reconhecendo os sentidos. 

2º ano Trabalhando com encontro vocálico com os principais 

substantivos do livro.  

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando com os articulemas p e d nas respectivas palavras 

do livro. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com a consciência fonológica de todo o alfabeto 

–projeto literário (conclusão da aula anterior). 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando o reconhecimento de letras, consoantes e 

encontros com as palavras-chaves do livro. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

3º encontro – projeto literário 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalhando a linguagem facial das personagens por meio da 

observação da escrita e/ou de gravuras: desenho com giz 

pastel. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

2º ano Trabalhando a linguagem facial das personagens por meio da 

observação da escrita e/ou de gravuras: desenho com giz 

estaca. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

3º ano Trabalhando a linguagem facial das personagens por meio da 

observação da escrita e/ou de gravuras: desenhe com giz 

estaca. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando a linguagem facial das personagens por meio da 

observação da escrita e/ou de gravuras: desenho com 

autorretrato utilizando lápis grafitado. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

 

4º encontro do projeto literário 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Apresentando as principais personagens por meio de massa de 

modelar e reconhecimento das iniciais dos respectivos nomes. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Trabalhando de forma contextualizada com o livro e os 

articulemas dos encontros vocálicos. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando de forma contextualizada com o livro e os 

articulemas v e t. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando de forma contextualizada com o livro e os 

articulemas de sons nasalizados. Entendendo a importância do 

tato para a consciência fonoarticulatória. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando de forma contextualizada com o livro e os conflitos 

entre os articulemas b, p, v e t. 

Responsável pela sala de leitura. 

 



 

155 
 

5º encontro do projeto interventivo e literário 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalhando palavras mágicas do livro com alinhavo de lã nas 

respectivas palavras enfatizando o articulema da letra B. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Trabalhando com o assunto do livro e o articulema da letra P. Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando com o assunto do livro e o articulema da letra T. Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com o assunto do livro e os articulmeas das letras  

M e N. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando com o assunto do livro e os articulmeas das letras  

M e N enfatizando seus respectivos conflitos de acordo com a 

boquinha. 

Trabalhar bastante a mímica e gesticulação dessas letras no 

espelho. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

6º Encontro – projeto interventivo temático: Educando para a vida com valores e escritores 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Apresentando o ECA com a turma da Mônica e o Conselho 

Tutelar. 

Trabalho manual: movimento de pintura com o painel já 

desenhado anteriormente (pelos estudantes dos anos finais) 

Para ser pintado. Trabalhar com diversas espessuras de pincel. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Apresentando o ECA com a turma da Mônica e o Conselho 

Tutelar. 

Trabalho manual: movimento de pintura com o painel já 

desenhado anteriormente (pelos estudantes dos anos finais) 

Para ser pintado. Trabalhar com diversas espessuras de pincel. 

Revisando os articulemas já trabalhados. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Apresentando o ECA com a turma da Mônica e o Conselho Responsável pela sala de leitura. 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Construindo um final diferente por meio de desenho e escrita 

em lixa. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

2º ano Construindo um final diferente por meio de desenho e escrita 

com dobraduras. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

3º ano Construindo um final diferente por meio de colagem de 

imagens e montagem. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

4º ano Construindo um final diferente por meio de desenho e escrita 

em papel Canson. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

5º ano 

 

Construindo um final diferente por meio de desenho e escrita 

utilizando material reciclável. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

4º encontro do projeto interventivo 

1º ano Socialização das atividades realizadas com os outros anos. 

Escolha de novo livro para ser lido. 

Professora regente e jovem 

educador da sala de leitura. 

2º ano Socialização das atividades realizadas com os outros anos. 

Escolha de novo livro para ser lido. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

3º ano Socialização das atividades realizadas com os outros anos. 

Escolha de novo livro para ser lido. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

4º ano Socialização das atividades realizadas com os outros anos. 

Escolha de novo livro para ser lido. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

5º ano Socialização das atividades realizadas com os outros anos. 

Escolha de novo livro para ser lido. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 



 

156 
 

Tutelar. 

Trabalho manual: movimento de pintura com o painel já 

desenhado anteriormente (pelos estudantes dos anos finais) 

Para ser pintado. Trabalhar com diversas espessuras de pincel. 

Revisando os articulemas já trabalhados. 

4º ano Apresentando o ECA com a turma da Mônica e o Conselho 

Tutelar. 

Trabalhando com caricaturas e charges com os respectivos 

direitos. 

Revisando os articulemas já trabalhados. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Apresentando o ECA com a turma da Mônica e o Conselho 

Tutelar. 

Trabalhando com caricaturas e charges com os respectivos 

direitos. 

Revisando os articulemas já trabalhados. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

7º encontro do projeto interventivo 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Jogo da memória das boquinhas. Reconhecendo vogais e 

aprendendo os articulemas das outras letras, concentração e 

visualização. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Jogo do baralho das boquinhas. Reconhecendo vogais, 

encontros vocálicos e os articulemas já trabalhados, 

concentração e visualização. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Jogo do baralho das boquinhas. Reconhecendo vogais, 

encontros vocálicos e os articulemas já trabalhados, 

concentração e visualização. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Jogo do lince. Formas de jogar 1,2 e 3 (de acordo com a 

sugestão do material que vem em anexo) para trabalhar os 

conflitos necessários dos articulemas presentes no jogo, 

concentração e visualização. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

 

 

Jogo do lince. Formas de jogar 1,2 e 3 (de acordo com a 

sugestão do material que vem em anexo) para trabalhar os 

conflitos necessários dos articulemas presentes no jogo, 

concentração e visualização. 

Responsável pela sala de leitura. 
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8º encontro do projeto interventivo 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalhando com o recorte de pontilhados de letras em caixa 

alta e cursiva. Aprendendo o uso do recorte manual sem 

tesoura e com tesoura. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Trabalhando o articulema da letra L e seus respectivos sons 

com a turma da Luluzinha. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando o articulema da letra L e seus respectivos sons 

incluindo o dígrafo com a turma do Monteiro Lobato. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com o articulema da letra R em diversas 

situações por meio de tirinhas da turma da Mônica. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando com o articulema da letra R em diversas 

situações por meio de tirinhas da turma da Mônica. 

Responsável pela sala de leitura. 

9º encontro do projeto interventivo 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Leitura de um livro e atividade específica para o diário, que as 

professoras juntamente com a sala de leitura planejarão 

previamente em suas respectivas coordenações. 

Cada estudante levará a mala uma vez por semana, para 

preencher o diário de bordo. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

2º ano Leitura de um livro e atividade específica para o diário, que as 

professoras juntamente com a sala de leitura planejarão 

previamente em suas respectivas coordenações. 

Cada estudante levará a mala uma vez por semana, para 

preencher o diário de bordo. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

3º ano Leitura de um livro e atividade específica para o diário, que as 

professoras juntamente com a sala de leitura planejarão 

previamente em suas respectivas coordenações. 

Cada estudante levará a mala uma vez por semana, para 

preencher o diário de bordo. 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com as fichas técnicas de leitura, de acordo com 

o gênero textual que está sendo trabalhado em sala, unificando 

assim a leitura do livro com atividade associativa (seguem no 

final do planejamento algumas dessas fichas que serão 

produzidas ao longo do ano letivo de 2018). 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando com as fichas técnicas de leitura, de acordo com 

o gênero textual que está sendo trabalhado em sala, unificando 

assim a leitura do livro com atividade associativa (seguem no 

final do planejamento algumas dessas fichas que serão 

produzidas ao longo do ano letivo de 2018). 

Professora regente e jovem educador 

da sala de leitura. 
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9º encontro do projeto literário 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Finalização da atividade da aula anterior. Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Trabalhando com os articulemas da letra r e seus respectivos 

sons com tirinhas de gibis. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando com os articulemas da letra r e seus respectivos 

sons com tirinhas de gibis. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com os conflitos existentes de som e escrita da 

letra R por meio do jogo dos 7 erros e reescrita dos mesmos. 

Trabalhar com fábulas neste dia:  A raposa e a lebre. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando com os conflitos existentes de som e escrita da 

letra R por meio do jogo dos 7 erros e reescrita dos mesmos. 

Trabalhar com fábulas neste dia:  A raposa e a lebre. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

10º encontro do projeto interventivo 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalhando com o livro em quadrinhos da Rapunzel. Os 

articulemas que formam seu nome e o trabalho manual de 

trança. 

Construção da nova Rapunzel. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Trabalhando com o livro em quadrinhos da Rapunzel. 

Enfatizar o articulema da letra R e seus respectivos conflitos. 

Construção da nova Rapunzel, continuidade do trabalho do 1º 

ano. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando com contos de fadas em quadrinhos: Cinderela. 

Trabalhando o articulema da letra C e S. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com contos de fadas em quadrinhos: As 

diferentes versões do lobo mau. 

Trabalhando o uso da palavra mal e mau, por meio dos seus 

respectivos articulemas e dos antônimos que as palavras 

correspondem. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando o conto de fadas: Chapeuzinhos coloridos. 

Desenvolver técnicas de leitura e apropriação da escrita com 

os articulemas já trabalhados. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

10º encontro do projeto literário 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Saída de campo: ida ao cinema para a realização do teste da 

psicogênese que acontecerá na próxima aula. 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 
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Brincando, assistindo também aprendo. 

Orientação das crianças quanto a atividade proposta. 

gestora. 

2º ano Saída de campo: ida ao cinema para a realização do teste da 

psicogênese que acontecerá na próxima aula. 

Brincando, assistindo também aprendo. 

Orientação das crianças quanto a atividade proposta. 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

3º ano Saída de campo: ida ao cinema para a realização do teste da 

psicogênese que acontecerá na próxima aula. 

Brincando, assistindo também aprendo. 

Orientação das crianças quanto a atividade proposta. 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

4º ano Saída de campo: ida ao cinema para a realização do teste da 

psicogênese que acontecerá na próxima aula. 

Brincando, assistindo também aprendo. 

Orientação das crianças quanto a atividade proposta. 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

5º ano 

 

Saída de campo: ida ao cinema para a realização do teste da 

psicogênese que acontecerá na próxima aula. 

Brincando, assistindo também aprendo. 

Orientação das crianças quanto a atividade proposta. 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

 

11º encontro do projeto literário 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Aplicação do teste da psicogênese com assunto relacionado à 

saída de campo. 

Auto avaliação dos encontros com carômetro do smile. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Aplicação do teste da psicogênese com assunto relacionado à 

saída de campo. 

Auto avaliação dos encontros com carômetro do smile. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Aplicação do teste da psicogênese com assunto relacionado à 

saída de campo. 

Auto avaliação dos encontros com carômetro do smile. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Aplicação do teste da psicogênese com assunto relacionado à 

saída de campo. 

Auto avaliação dos encontros com relato oral e justificativa. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Aplicação do teste da psicogênese com assunto relacionado à 

saída de campo. 

Auto avaliação dos encontros com relato oral e justificativa. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

 



 

160 
 

2ª etapa do projeto - Eu, você, nossa família e nossas raízes – músicas populares, 

educando para a vida. 

 

1º encontro – abertura: momento cívico semana de 20/06 a 24/06 

 

Abertura do momento: as Salas de leitura juntamente com os cordelistas abrirão a nova 

etapa do projeto com a literatura de cordel (apoio da professora Glória) e o sarau de músicas 

populares brasileiras, que contará com a apresentação da escola integral juntamente com os 

jovens educadores. 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

Equipe 

gestora 

Apresentação do momento que se iniciará com 

sensibilização do supervisor pedagógico e momento do 

Hino Nacional. 

Supervisor pedagógico e equipe 

Gestora. 

Professores 

E 

convidados 

 

Apresentação do momento cultural com cordelistas e 

professor José Roberto: conhecendo as regiões 

brasileiras. 

Professores e convidados. 

Escola 

integral 

 

Apresentação de um pout porri com as músicas 

brasileiras que marcam as regiões. 

Estudantes, coordenador e jovens 

educadores da escola integral. 

1º ano Apresentação das regiões brasileiras. 

(Apoio prévio da sala de leitura para o momento da 

apresentação). 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

2º ano História da região Norte. (Apoio prévio da sala de leitura 

para o momento da apresentação). 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

3º ano História da região Sul. (Apoio prévio da sala de leitura 

para o momento da apresentação). 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

4º ano História da região Centro Oeste. (Apoio prévio da sala de 

leitura para o momento da apresentação). 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

5º ano 

 

História da Região Nordeste. (Apoio prévio da sala de 

leitura para o momento da apresentação). 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 

Ensino 

Especial 

História da Região Sudeste. (Apoio prévio da sala de 

leitura para o momento da apresentação). 

Responsável pela sala de leitura, 

professores regentes e equipe 

gestora. 
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2º encontro- projeto interventivo semana de 27/06 a 01/07 

 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalhando o movimento circulatório com receita de 

docinho de leite ninho adaptada para uma boa vivência 

cultural. 

Trabalhando o movimento circular e o amassar. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Trabalhando com as principais lendas da região Norte. Uso da 

letra maiúscula e minúscula e uso da margem. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando com as principais lendas da região Sul. Uso das 

iniciais maiúsculas e letras minúsculas. Entendendo o que é 

parágrafo. 

Construindo pequenos textos para relacionar a ideia de início, 

desenvolvimento e conclusão.  

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com as principais lendas da região Centro Oeste.  

Entendendo o uso do parágrafo e das pontuações. 

Trabalhando entonação e organização das ideias. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando com as principais lendas da região Centro Oeste. 

Trabalhando o uso das pontuações, leitura, tonalidade de voz 

e entonação com fantoches e releitura das obras lidas. 

Responsável pela sala de leitura. 

Ensino  

especial 

 

Atendimento específico com a profissional da sala de recurso.  

 

2º encontro- projeto literário semana de 27/06 a 01/07 

  

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Conhecendo um pouco de cada região brasileira com as 

obras do livro da turma da Mônica: folclore brasileiro. 

Momento de contação de histórias da responsável da sala de 

leitura. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Conhecendo a região Norte com momento de contação de 

histórias realizada pela responsável da sala de leitura. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Conhecendo a região Sul com momento de contação de 

histórias realizada pela responsável da sala de leitura. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Conhecendo a região Centro Oeste com momento de 

contação de histórias realizada pela responsável da sala de 

leitura. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano Conhecendo a região Nordeste com momento de contação de Responsável pela sala de leitura. 
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 histórias realizada pela responsável da sala de leitura. 

]Ensino 

especial 

Conhecendo a região Sudeste com momento de contação de 

histórias realizada pela responsável da sala de leitura. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

3º encontro do projeto interventivo – 04/07 a 08/07 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Conhecendo os principais cantores das regiões brasileiras. 

Trabalhando o articulema de todo o alfabeto, com consciência 

fonovisuarticulatório, criando sílabas e junção das mesmas. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Conhecendo os principais ritmos da região norte e suas 

respectivas músicas. 

Trabalhando rimas, uso do r, s e l no final das palavras. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Conhecendo os principais ritmos da região Sul e suas 

respectivas músicas. 

Trabalhando rimas, uso do r, s e l no final das palavras. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Conhecendo os principais ritmos da região Centro Oeste e 

suas respectivas músicas. 

Trabalhando rimas, uso do r, s e l no final das palavras e seus 

respectivos conflitos, separação da classe gramatical. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Conhecendo os principais ritmos da região Nordeste e suas 

respectivas músicas. 

Trabalhando rimas, uso do r, s e l no final das palavras e seus 

respectivos conflitos, separação da classe gramatical. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

Ensino 

especial 

    Apoio no projeto específico da sala de recurso com os 

educandos. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

3º encontro do projeto literário – 04/07 a 08/07 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Leitura das músicas que representam o Brasil como um todo. 

Trabalhando o articulema do r, como forte, brando e 

intrometido. 

Escolhendo a música para a apresentação da festa julina. 

Analisando as letras das músicas apresentadas. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professora regente. 

2º ano Escolhendo a música para a apresentação da festa julina. 

Analisando as letras das músicas apresentadas. 

Trabalhando com a leitura e interpretação textual e o uso do 

dicionário para entender o que se ouve e o que se canta. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professora regente. 
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3º ano Escolhendo a música para a apresentação da festa julina. 

Analisando as letras das músicas apresentadas. 

Trabalhando com a leitura e interpretação textual e o uso do 

dicionário para entender o que se ouve e o que se canta. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professora regente. 

4º ano Escolhendo a música para a apresentação da festa julina. 

Analisando as letras das músicas apresentadas. 

Trabalhando com a leitura e interpretação textual e o uso do 

dicionário para entender o que se ouve e o que se canta. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professora regente. 

5º ano 

 

Escolhendo a música para a apresentação da festa julina. 

Analisando as letras das músicas apresentadas. 

Trabalhando com a leitura e interpretação textual e o uso do 

dicionário para entender o que se ouve e o que se canta. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professora regente. 

 

Ensino 

especial 

Escolhendo a música para a apresentação da festa julina. 

Analisando as letras das músicas apresentadas. 

Trabalhando com a leitura e interpretação textual e o uso do 

dicionário para entender o que se ouve e o que se canta. 

Apoio a atividade complementar sugerida pela profissional da 

sala de recurso. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professora regente. 

 

4º encontro do projeto interventivo – 29/07 a 02/08 

 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Trabalhando com as receitas das comidas brasileiras: bingo 

de palavras simples. Junção de articulemas 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Trabalhando com as receitas da região Norte. Trabalhando  

com o uso do r nos verbos no infinitivo. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Trabalhando com as receitas da região Sul. Trabalhando  

com o uso do r nos verbos no infinitivo. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Trabalhando com as receitas da região Centro Oeste. 

Trabalhando com o uso do r nos verbos no infinitivo ou não. 

Diferença entre verbo e substantivo de uma forma abstrata 

sem nomeação de classes gramaticais. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Trabalhando com as receitas da região Nordeste. 

Trabalhando com o uso do r nos verbos no infinitivo ou não. 

Diferença entre verbo e substantivo de uma forma abstrata 

com nomeação de classes gramaticais. 

Responsável pela sala de leitura. 
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Ensino 

especial 

Apoio ao trabalho específico da sala da profissional da sala 

de recursos. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

4º encontro do projeto literário – 29/07 a 02/08 

 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Criação do desenho para a festa Julina com o tema já descrito 

no projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Criação do desenho para a festa Julina com o tema já descrito 

no projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Criação do desenho para a festa Julina com o tema já descrito 

no projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

4º ano Criação do slogan para a festa julina: encontro de culturas já 

descrito no projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Criação do slogan para a festa julina: encontro de culturas já 

descrito no projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

Ensino 

especial 

Criação do desenho para a festa Julina com o tema já descrito 

no projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

 

Atenção: Nesta semana serão expostos desenhos numerados sem identificação do autor bem 

como dos slogans, para eleição dos mesmos que ocorrerá no momento da aula de História, com 

o auxílio de todos os profissionais da sala de leitura, coordenação e equipe gestora. 

Poderá ser escolhida uma por ano, na questão do desenho. 

O slogan será um só para todos os segmentos. 

 

5º encontro do projeto interventivo – 05/08 a 09/08 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Produção de uma receita para todos os povos brasileiros 

viverem bem: desenho e escrita de palavras. Trabalhando 

com o uso do h. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Produção de uma receita para os povos da região Norte 

viverem bem. Uso do h e a formação de dígrafos. 

Conhecendo os articulemas. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Produção de uma receita para os povos da região Sul viverem Responsável pela sala de leitura. 
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bem. Uso do h e a formação de dígrafos. Conhecendo os 

articulemas. 

4º ano Produção de uma receita para os povos da região Centro 

Oeste 

Viverem bem. Uso da letra h e a formação de dígrafos. 

Realizando conflitos entre os articulemas com a letra h. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Produção de uma receita para os povos da região Centro 

Oeste 

Viverem bem. Uso da letra h e a formação de dígrafos. 

Realizando conflitos entre os articulemas com a letra h. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

Ensino 

especial 

Apoio ao trabalho específico da sala da profissional da sala 

de recursos. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

5º e 6º encontro do projeto literário – 05/08 a 09/08 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Apresentação da coreografia para o momento cultural julino. 

Escolha e ensaio da dança. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professo regente. 

2º ano Apresentação da coreografia para o momento cultural julino. 

Escolha e ensaio da dança. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professo regente. 

3º ano Apresentação da coreografia para o momento cultural julino. 

Escolha e ensaio da dança. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professo regente. 

4º ano Apresentação da coreografia para o momento cultural julino. 

Escolha e ensaio da dança. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professo regente. 

5º ano 

 

Apresentação da coreografia para o momento cultural julino. 

Escolha e ensaio da dança. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professo regente. 

 

Ensino 

especial 

Apresentação da coreografia para o momento cultural julino. 

Escolha e ensaio da dança. 

Responsável pela sala de leitura, 

jovem educador e professo regente. 

6º encontro do projeto interventivo – 05/08 a 09/08 

 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

1º ano Finalização da atividade da aula anterior, montagem dos 

murais com as produções textuais.  

Momento de auto avaliação da segunda etapa do projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

2º ano Finalização da atividade da aula anterior, montagem dos 

murais com as produções textuais.  

Momento de auto avaliação da segunda etapa do projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

3º ano Finalização da atividade da aula anterior, montagem dos Responsável pela sala de leitura. 
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murais com as produções textuais.  

Momento de auto avaliação da segunda etapa do projeto. 

4º ano Finalização da atividade da aula anterior, montagem dos 

murais com as produções textuais.  

Momento de auto avaliação da segunda etapa do projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

5º ano 

 

Finalização da atividade da aula anterior, montagem dos 

murais com as produções textuais.  

Momento de auto avaliação da segunda etapa do projeto. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

Ensino 

especial 

Apoio à atividade específica desenvolvida pela profissional 

da sala de recursos. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

Culminância da 2ª etapa do projeto – dia 20/08 

 

Momento de encontro de cultura com danças, comida típicas, informações das regiões 

brasileiras. 

Realizar em formato de festa junina. 

Observação: as demais etapas dos projetos serão organizadas e planejadas na primeira semana 

de agosto. 

 

Cronograma específico das atividades desenvolvidas dos anos finais – 6º ao 9º ano 

 

Público alvo: Estudantes do 6º ao 9º ano que ainda não possuem pré-requisito mínimo para o 

ano em que se encontra. 
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Horário De Atendimento Do Projeto Interventivo – Anos Finais 

 

Horário De Uso Da Sala De Leitura Anos Iniciais – Momento Literário 

HORÁRIO 

DAS AULAS 

SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-

FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-

FEIRA 
SEXTA-FEIRA 

13:20 

ÀS 14:20 
1º ANO A 2º ANO A 2º ANO  D 3º ANO C 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL. 

14:40 ÀS 

15:10 
1º ANO B 2º ANO B 3º ANO A 4º ANO C 

 

5º ANO B 

15:30 ÀS 

16:20 

ENSINO 

ESPECIAL 
4º ANO A 4º ANO B 

ENSINO 

ESPECIAL 

 

5º ANO C 

16:30 ÀS 

17:30 
1º ANO C 2º ANO C 3º ANO B 5º ANO A 5º ANO D 

HORÁRIO 

DAS 

AULAS 

SEGUNDA-

FEIRA 
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

7:30 ÀS 

8:20 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

APOIO 

PEDAGÓGICO 

(REFORÇO) 

ANOS INICIAS 

AGENDAMENTO 

ANOS  FINAIS 

PROF. 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

AGENDAMENTO 

ANOS  FINAIS 

PROF. 

8:20 ÀS 

9:10 

1º ANO SALA DE 

LEITURA 

(PORTUGUÊS) 

APOIO 

PEDAGÓGICO 

(REFORÇO) 

ANOS INICIAS 

7º B 

7º E 

 

2º ANO 
INTERVENTIVO 

(4º ANO) 

9:10 ÀS 

10:00 

1º ANO 

INFORMÁTICA 

(MATEMÁTICA) 

3º ANO 6º A    6º B 
7º A 

7º C 

INTERVENTIVO 

(5 º ANO) 

10:00 ÀS 

10:50 
7º D e 7º F 6º C e   6º D 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

11:05 ÀS 

11:50 
6º E 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 
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Desenvolvimento do projeto literário matutino: 

 

Este momento acontece todos os dias no horário do intervalo e aulas livres de Língua 

Portuguesa, aonde o estudante escolhe a obra literária a ser lida (semanalmente) e inicia a 

leitura no espaço apropriado. Em seguida, durante a semana a educadora trabalhará ficha 

técnica específica para cada ano, trabalhando com os respectivos assuntos do livro lido (estas 

fichas serão montadas com o apoio da responsável pela sala de leitura durante a coordenação 

dos profissionais envolvidos no projeto). 

A cada mês uma disciplina diferente irá trazer os estudantes para realizar o empréstimo e 

devolução do livro. Porém a ficha técnica específica será desenvolvida nas aulas de Língua 

portuguesa no horário de produção textual. 

No primeiro mês, tanto o empréstimo de livros como a produção textual ficarão a cargo 

do professor de Língua portuguesa. 

 

Procedimento didático do projeto interventivo no turno matutino: 

 

O momento do atendimento interventivo acontecerá no anexo da biblioteca, com a 

responsável pela sala de leitura. Neste dia, serão utilizados diferentes recursos para que os 

educandos possam adquirir requisito mínimo para o ano que se encontra. 

A cada bimestre, será realizado uma atividade diagnóstica, com o objetivo de nortear a 

intervenção necessária da profissional da sala de leitura, juntamente com o professor de PD. 

Por turma serão atendidos, cerca de 3 a 4 estudantes. Estes irão se direcionar para a sala 

de leitura, no mesmo momento em que os outros estarão se deslocando para as salas temáticas 

de acordo com o que necessitam aprender no momento. 

Durante as aulas de PD juntamente com o professor de Educação Física, os estudantes 

terão os momentos de intervenções intraclasse e interclasse do projeto e linha de pensamento 

do ciclo. 

Nas intervenções, os estudantes que foram selecionados irão para a sala de leitura (por 

meio da avaliação diagnóstica realizada pelo professor de Língua portuguesa, professor de PD e 

profissional da sala de leitura), para o momento mais específico de atendimento com o projeto 

interventivo. 

É importante, que todos os estudantes estejam nos horários de atendimento em 

movimento para que os educandos não se sintam expostos devido à dificuldade que 

apresentam. 
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Nos espaços de sala de aula, os estudantes que ficaram, receberão um atendimento mais 

específico do que necessitam no momento, já possuindo requisito mínimo para o ano que se 

encontra. 

No espaço do atendimento interventivo, os estudantes terão um atendimento mais voltado 

para a alfabetização, ortografia, técnicas de leitura e letramento de forma contextualizada, 

contando o apoio de uma profissional de atividades com especialidade em psicopedagogia para 

que o trabalhado diferenciado seja de fato realizado com todo o material de articulemas, jogos 

alfabetizadores, livro impresso e digital, TV com assinatura, caixa piagetiana, jogos do mind 

lab, entre outros recursos necessários a um atendimento diferenciado. 

Além dos momentos do projeto interventivo, durante os intervalos diários, o estudante 

terá acesso a leitura, a assistir canais educativos da TV fechada, acesso virtual a pesquisa e, 

orientações no que for necessário para o seu crescimento e desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Toda Olimpíada de Língua portuguesa e concursos voltados ao letramento e a um gênero 

textual, os estudantes terão aulão complementar com a responsável da sala de leitura e 

professores específicos do componente curricular de Língua portuguesa. Estes ocorrerão no 

turno noturno (com autorização dos pais) e, nos sábados de reposição de dias móveis. 

 

Responsáveis pela realização do projeto: 

 

O projeto literário e interventivo acontecerá uma vez por semana na sala de leitura, 

juntamente com a professora de PD, professor de Língua portuguesa a responsável pela sala de 

leitura e o educador social. 

 

Local de atendimento do projeto interventivo: 

 

O projeto interventivo será realizado no anexo da sala de leitura, para que o ambiente 

principal seja liberado para visitação dos outros estudantes da escola. A profissional que 

realizará este atendimento de rotina da sala de leitura será o educador social com supervisão da 

responsável pelo local. 

 

Cronograma das atividades pedagógicas desenvolvida nos anos iniciais – 6º ao 9º ano 
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MARÇO 

 01/03 a 15/03 – Entrega dos livros didáticos, produção das etiquetas de 

identificação e aplicação do projeto “encapando e preservando” com os estudantes e 

professores de DP. 

 

 15/03 a 31/03 – Educadores e profissionais da escola: conhecendo a sala 

de leitura e o projeto interventivo por meio de palestras no próprio ambiente. Apoio no 

material necessário para a realização do projeto interventivo/literário com os 

professores específicos de Língua Portuguesa e PD. 

ABRIL 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

01/04 a 08/04 – Aplicação do diagnóstico para formação de 

turma do intraclasse e interclasse com os educandos.  

Atividade a ser aplicada: Leitura e interpretação da capa e da 

sinopse de um livro escolhido no dia. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

11/04 a 15/04 -Trabalho com os gibis da Turma da Mônica e 

outros 

Ortografia: uso do “r” e “rr”, o uso de vocabulário coloquial: 

Trabalhando com linguagem formal, informal e o suo de 

gírias. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

18/04 a 22/04– Finalização dos trabalhos com gibis: produção 

textual: Ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão e 

uso das principais pontuações no texto dos balões em forma 

de prosa. Entendimento do que é o parágrafo. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

25/04 a 29/04– 3º Encontro Interventivo: por meio de leitura 

das fábulas (acervo em prosa e em história para trabalhar o 

projeto “Educação para a vida” desenvolvendo a leitura e 

interpretação óbvia da história. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

 

MAIO 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

02/05 a 06/05– 4º Encontro Interventivo. Escolha da obra 

literária a ser lida durante os encontros.  

Responsável pela sala de leitura. 
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6º ao 

9ºano 

09/05 a 13/05- 5º encontro: Leitura do livro escolhido. 

Trabalhando com o uso do dicionário. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

16/05 a 20/05-6º Encontro Interventivo. Consciência 

fonológica das famílias complexas. Trabalhando com os 

fonemas e dígrafos. Reestruturando a leitura e as escrita por 

meio de exercício de “palavra cruzada”. Elaboração de uma 

revista com exercícios de cruzadinhas elaboradas pelos 

estudantes. Sistema de revistas “picolé”, com o respectivo 

livro que vem sendo trabalhado. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

23/05 a 31/05– 7º Encontro do projeto. Avaliação das 

intervenções do projeto interventivo por meio de produções 

textuais de acordo com o ano que se encontra. 

             Releitura da obra com final diferente. Aspectos 

observados: Ortografia, fluência da leitura, elaboração de 

parágrafo e uso das pontuações. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

 

JUNHO 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

01/06 a 03/06 – Início da intervenção como tema o projeto da 

Festa Julina. 

Neste dia o educando trabalhará com a leitura e interpretação 

de infógrafos, cantigas populares, trovas, parlendas, trava 

línguas. 

Realizar a produção de outros, trabalhando a interpretação 

intertextual, associando respectivamente com a sua leitura de 

mundo. 

Resgatar os articulemas dos sons do “r” com trava línguas. 

Fonema e escrita. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

06/06 a 10/06 – Início de gênero textual “contos de fada”. 

Trabalhar com os contos clássicos existentes na sala de 

leitura. Trabalhar com as palavras e seu contexto com o uso 

do dicionário. Executar e relembrar como utilizar um 

dicionário. 

Responsável pela sala de leitura. 
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6º ao 

9ºano 

13/06 a 17/06 – Continuação dos contos maravilhosos. 

Trabalhando com a produção de palavras para o soletrando. 

Finalização da atividade do uso do dicionário. Trabalhar 

singular e plural e ações no infinitivo. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

20/06 a 24/06 – Os contos maravilhosos em forma de histórias 

em quadrinhos. Por meio do material existente na sala de 

leitura. Trabalhar com o uso das escritas abreviadas, 

onomatopeias e sons nasalizados. Resgatando o uso do “m” e 

“n” antes das consoantes. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

 

27/06 a 30/06 – Finalização do trabalho com os contos 

maravilhosos e as histórias em quadrinhos. Entendendo a 

diferença entre letra e fonema, “P/B”, “T”, “D”, “F/V”, “J/G”, 

“M/N”, entre outros. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

 

JULHO 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

27 a 31/05- Este dia será destinado ao teste da Psicogênese 

adaptado para o terceiro ciclo  com o objetivo de verificar 

aprendizagens e necessidades do educando. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

03 a 06/06 - Ensaio para o momento cultural julino, inter 

disciplinado com os outros componentes curriculares. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

03 a 06/06 - Ensaio para o momento cultural julino, inter 

disciplinado com os outros componentes curriculares. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

17 a 19/06 - Avalição participativa dos educandos com a 

linguagem dos Emoctions virtuais e os personagens 

trabalhados das imagens dos contos maravilhosos. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

 

 

AGOSTO – Será realizado as adequações necessárias e ajustes do projeto 

interventivo/literário para a continuidade do projeto. 
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SETEMBRO 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

02/09 A 10/09 - Os contos maravilhosos e o folclore brasileiro. 

Apresentação dos principais personagens folclóricos em forma de 

contos maravilhosos. Trabalho novamente com trava línguas para 

a retomada de consciência FONOVISUARTICULATÓRIA. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

12/09 A 16/09 - Desenvolvendo técnicas de leitura com método 

“memória em jogo”. Trabalhando com a sonoridade das palavras, 

rimas, uso do “L” ou “U”,”ão”,”am”, entre outros. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

19/09 A 23/09 - Atividade de completar com palavras 

(dificuldades ortográficas trabalhadas) as estrofes dos poemas 

(contextualizar com o momento do folclore, livros de cordel 

existentes na sala de leitura). 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

26/09 A 30/09 - Declamação de cordel já pronto (trabalhando a 

oralidade). Produção de cordel com temas associados em sala. 

Resgatar conceito de verso, estrofe, rima (simétrica e 

assimétrica). 

 

 

Responsável pela sala de leitura. 

 

OUTUBRO 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

03/10 A 07/10 - Apresentar a campanha publicitária do Saci 

Pererê (livro de linguagens 7º ano página 132) com 

preenchimento de lacunas. Preenche-los realizando as devidas 

concordâncias nominais e verbais. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

10/10 a 14/10 - Trabalhando com as revistas Ciências Hoje (que 

tem na sala de leitura), realizando leitura e interpretação textual 

com a produção de uma ficha técnica. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

17/10 a 21/10 - Palavras chaves para serem trabalhadas:  

 a gente – agente 

 senão – se não 

 excessão – exceção ... 

 

Responsável pela sala de leitura. 
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6º ao 

9ºano 

 24/10 a 31/10 - Trabalhar com diferentes notícias já 

publicadas da data do dia 7 de setembro. Por meio de 

manchetes, revisar a importância dos diferentes tipos 

de letra, letra maiúscula e minúscula. Transformando as 

manchetes em letras cursivas, trabalhando o uso das 

iniciais maiúsculas e minúsculas. Conhecendo a 

linguagem, estrutura estética e pontuações usadas em 

notícias. Leitura, interpretação e estudo do vocabulário. 

Exercitando o uso do dicionário e coletando mais 

palavras para o soletrando. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

 

NOVEMBRO 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

01/11 a 04/11- Produção textual 1ª versão produzindo notícias 

locais (da escola) 

Trabalhar o uso da 1ª e 3ª pessoa “singular e plural”. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

07/11 a 11/11 - 2ª versão (final) da produção textual. 

Mediação da professora de PD e sala de leitura. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

14/11 a 18/11 - Trabalho de leitura livre para a escolha dos 

novos livros a serem trabalhados de acordo com o gênero 

textual de cada ano. 

Leitura para casa (finalização). 

 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

21/11 a 25/11 - Trabalho com o uso do dicionário. Entendendo 

e escolhendo os significados mais coerentes para o texto lido. 

 

Responsável pela sala de leitura. 

 

DEZEMBRO 

Ano Atividade desenvolvida Responsável pelas atividades 

6º ao 

9ºano 

01/12 A 09/12 - Dia destinado ao Pré Soletrando. Neste dia as 

palavras recolhidas durante o ano serão classificadas em 3 

níveis e o ensaio de como será o evento. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 12/12 a 16/12 - “Evento Soletrando” com todos os estudantes Responsável pela sala de leitura. 
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9ºano do projeto interventivo. 

Ampliação do vocabulário. 

6º ao 

9ºano 

19/12 a 23/12 – Período destinado ao apoio e aulões aos 

estudantes de recuperação. 

Responsável pela sala de leitura. 

6º ao 

9ºano 

23/12 a 28/12 – Avaliação do projeto interventivo/literário. 

Ajustes para o ano de 2018. 

Responsável pela sala de leitura. 

 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO PROJETO INTERVENTIVO/LITERÁRIO 

DIURNO 

 

Cronograma de atividades pedagógicas desenvolvidas pelos estudantes da EJA – noturno 

 

Público alvo:  

 

      Despertar o gosto pela leitura do público noturno é, antes de mais nada, valorizar a história 

de vida de cada um. É por meio da sua leitura de mundo associada com o meio acadêmico, que 

HORÁRIO 

DAS 

AULAS 

SEGUNDA-

FEIRA 
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

7:30 ÀS 

8:20 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

APOIO 

PEDAGÓGICO 

(REFORÇO) 

ANOS INICIAS 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

8:20 ÀS 

9:10 

1º ANO SALA DE 

LEITURA 

(PORTUGUÊS) 

APOIO 

PEDAGÓGICO 

(REFORÇO) 

ANOS INICIAS 

7º B 

7º E 

 

2º ANO 
INTERVENTIVO 

(4º ANO) 

9:10 ÀS 

10:00 

1º ANO 

INFORMÁTICA 

(MATEMÁTICA) 

3º ANO 6º A    6º B 
7º A 

7º C 

INTERVENTIVO 

(5 º ANO) 

10:00 ÀS 

10:50 
7º D e 7º F 6º C e   6º D 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

11:05 ÀS 

11:50 
6º E 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

AGENDAMENTO 

ANOS FINAIS 

PROF. 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 
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ao longo do semestre, será criado momentos de leitura para que os educandos produzam seu 

próprio material de leitura aonde diversos gêneros textuais serão contemplados desde a 

produção visual, oral, bem como a produção escrita na obra literária que ganhará o nome de 

FUZUÊ: cordelistas e jornalistas. 

        Estes em conjunto terão como prioridade, o despertar pela leitura, a apropriação do 

letramento de forma contextualizada, a valorização do conhecimento da história de mundo bem 

como a aquisição de novos conhecimentos deixando o estudante da EJA como sujeito 

participativo do seu processo de ensino-aprendizagem. 

 

Desenvolvimento do projeto literário noturno: 

 

 Fora as etapas abaixo descritas do projeto literário, o (a) estudante terá total liberdade 

para no momento do seu intervalo e aulas livres, de realizarem a leitura de obras, jornais, gibis, 

revistas bem como a realização de pesquisa necessária ou outro fator que precisar no momento, 

na sala de leitura. 

 

Responsáveis pela realização do projeto: 

 

O projeto literário acontecerá uma vez por semana na sala de leitura, com a responsável 

da sala juntamente com a profissional itinerante da sala de recursos, professores de Língua 

portuguesa e regentes de turma para a realização do projeto interventivo. 

 

Procedimento didático do projeto literário: 

 

O projeto acontecerá de forma semestral dividido em duas etapas, com temáticas 

diferentes a partir da segunda semana do mês de abril, visto que o mês de março e início de 

abril será destinado a organização da sala de leitura, distribuição de livros didáticos e 

preparação do material necessário para a utilização no decorrer do projeto, bem como 

atualização do mesmo. 
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Horário de atendimento do projeto literário 

Horário segunda-feira 
terça-

feira 
quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

19:30 as 

20:30 

Visitação por 

agendamento. 

1ª série e 

2ª série 
6ª série 

Visitação por 

agendamento. 

Atendimento do 

projeto interventivo do 

primeiro segmento. 

20:50  as 

21:50 
2ª série 3ª  série 7ª  série 

Visitação por 

agendamento. 

Atendimento do 

projeto interventivo do 

1º  segmento 

22:00 as 

23:00 
5ª série 4ª  série 8ª  série 

Visitação por 

agendamento. 

Atendimento do 

projeto interventivo do 

2º  segmento. 

 

 

 

Descrição do cronograma de atividades a serem desenvolvidas por cada série juntamente 

com a Sala de Leitura e demais profissionais 

 

1ª etapa do projeto – Educando para a vida com a literatura de cordel 

         

Noturno 

 

Semana de 

aplicação 

do projeto 

 

Obras literárias 

Contempladas 

 

 

Atividades 

desenvolvidas na 

Sala de Leitura 

 

Atividades 

complementares em 

Sala de aula 

 

Conteúdo 

solicitado 

Para o projeto 

interventivo 

 

18/04 a 

28/04 

 

 

 

Literatura de cordel Leitura da obra. 

Trabalhando com a 

oralidade, 

declamando cordel. 

Jogo dos sons das 

palavras rimadas. 

Estudando os articulemas 

de acordo com a série 

trabalhada. 

Contextualizando o Cordel 

com a leitura de mundo. 

Verificar a 

identificação dos 

articulemas das 

vogais nas palavras 

chaves do Cordel 

lido. 
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25/04 a 

29/04 

 

 

02/05 a 

06/05 

 

 

 

Literatura de cordel Trabalhando com a 

sonoridade das 

palavras. 

Produção textual da 

2ª versão do texto 

em cordel por meio 

de escrita e/ou jogo 

de palavras. 

De forma individual, 

em grupo ou 

coletiva. 

Conclusão da produção 

textual. 

 

Trabalhando com os 

articulemas que os 

estudantes ainda não 

dominam, de acordo 

com os relatos da 

história de mundo. 

b,p,t,v. 

 

09/05 a 

13/05 

 

 

 

 

Conhecendo a técnica 

da xilogravura 

relacionando com a 

leitura de mundo. 

Trabalhar a literatura 

de cordel em 

quadrinhos do Chico 

Bento. 

Associar com relato 

pessoal. 

Produção textual. 

Confecção de 

imagens por meio da 

técnica da 

xilogravura popular 

e lixa 

Produção de um 

relato pessoal por 

meio de imagens, 

palavras chaves e 

textos escritos. 

Conclusão de uma das 

propostas da produção 

textual de acordo com a 

série que se encontra. 

Trabalhando com os 

articulemas que os 

estudantes ainda não 

dominam, de acordo 

com a produção 

realizada. 

Trabalhando com o 

conflito dos 

articulemas b, p, v e 

t. 

 

 

16/05 a 

20/05 

 

 

Trabalhando com as 

obras literárias : A 

colcha de retalhos, 

Meu mundo em mim 

mesmo. 

Relatos de um dia, 

etc. 

Trabalho de 

produção textual : 

relato pessoal, 

criando texto de 

imagens com o 

cotidiano do(a) 

estudante. 

 

Conclusão da produção 

textual proposta na sala de 

leitura. Trabalhar a partir 

daí com as palavras que 

forem surgindo. Trabalhar o 

articulema da letra l e seus 

respectivos sons. 

Trabalho 

interventivo da letra 

l e seus respectivos 

sons. 

 

 

23/05 a 

26/05 

Socialização da 

primeira etapa do 

projeto com um 

momento de sarau 

das produções 

realizadas. 

Neste dia terá 

cordelista, 

sanfoneiros e dois 

esportistas do DF 

Socialização da 

primeira etapa do 

projeto com um 

momento de sarau 

das produções 

realizadas. 

Neste dia terá 

cordelista, 

sanfoneiros e dois 

esportistas do DF 

Socialização da primeira 

etapa do projeto com um 

momento de sarau das 

produções realizadas. 

Neste dia terá cordelista, 

sanfoneiros e dois 

esportistas do DF contando 

sua história de vida como 

relato pessoal. 

Socialização da 

primeira etapa do 

projeto com um 

momento de sarau 

das produções 

realizadas. 

Neste dia terá 

cordelista, 

sanfoneiros e dois 

esportistas do DF 
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contando sua história 

de vida como relato 

pessoal. 

contando sua história 

de vida como relato 

pessoal. 

contando sua 

história de vida 

como relato pessoal. 

 

29/05 a 

31/05 

 

 

Momento de 

conclusão e avaliação 

da 1ª etapa do projeto 

com os estudantes. 

Criando um livro de 

Cordel com as 

produções feitas. 

 

Momento de 

conclusão e 

avaliação da 1ª etapa 

do projeto com os 

estudantes. 

Criando um livro de 

Cordel com as 

produções feitas. 

 

Momento de conclusão e 

avaliação da 1ª etapa do 

projeto com os estudantes. 

Criando um livro de Cordel 

com as produções feitas. 

 

Momento de 

conclusão e 

avaliação da 1ª etapa 

do projeto com os 

estudantes. Criando 

um livro de Cordel 

com as produções 

feitas. 

 

 

Descrição de atividades a serem desenvolvidas por cada ano juntamente com a Sala de 

Leitura 

 

2ª etapa do projeto – Educando para a vida com momento cultural: festa junina “ Eu, você e nós 

em uma única geração”. 

 

Neste momento será resgatada a importância da história de vida, cantigas de roda, 

danças e festividades populares, parlendas, lenga-lenga, adivinhas, etc. 

 

Semana 

de 

aplicação 

do projeto 

 

Obras literárias 

Contempladas 

 

 

Atividades 

desenvolvidas na 

Sala de Leitura 

 

Atividades 

complementares em 

Sala de aula 

 

Conteúdo 

solicitado 

Para o projeto 

interventivo 

 

 

01/06 a 

10/06 

 

 

 

 

 

Neste dia terá a 

abertura da nova etapa 

do projeto literário com 

as danças folclóricas do 

grupo bumba-meu-boi, 

momento de adivinhas, 

trovas e parlendas 

finalizando com lendas 

em uma estrutura de 

jornal noticiado. 

 

Juntamente com a 

atividade que ocorrerá 

no pátio da escola 

como momento cívico 

para os estudantes do 

noturno. 

Cada professor escolherá 

um assunto para ser 

trabalhado em sala neste dia 

como sala temática: 

 

1- Cantigas de roda. 

2- Adivinhas, trovas e 

parlendas. 

3- Lendas clássicas. 

4- Músicas populares 

brasileiras. 

Trabalhar com 

os articulemas m 

e n, de todas as 

formas inclusive 

nas escritas 

nasalizadas. 
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13/06 A 

17/06 

 

 

 

 

20/06 A 

24/06 

 

 

 

 

Conhecendo as etapas 

de um jornal para a 

divulgação das 

produções a serem 

criadas, em formato de 

jornal. 

(manchete, resumo, 

notícia, charge, 

cruzadinhas, momento 

cultural, registros 

visuais, entrevistas, 

receitas, classificados, 

etc). 

Cada série ficará com 

uma parte do jornal 

para ser trabalhado em 

sala explorando uma 

parte do mesmo para 

que no final do projeto 

os estudantes possam 

visualizar seu 2º 

momento de criação. 

Sugestão: 

1ª  e 2ª série: 

Manchetes e 

fotografias com 

legendas das regiões 

brasileiras e suas 

respectivas culturas. 

3ª e 4ª série: Receitas 

das regiões brasileiras. 

5ª série – 

Classificados. 

6ª série – Agenda 

cultural: música 

popular brasileira. 

7ª série – Noticiando o 

que acontece na RA 

que moramos. 

8ª série – Noticiando a 

cultura brasileira das 

regiões brasileiras. 

 

De acordo com a atividade 

realizada na sala de leitura, a 

a professora regente dará 

continuidade da mesma 

dentro de sala de aula. 

Trabalhando 

com os 

articulemas da 

letra R e seus 

respectivos 

conflitos. 

 

 

 

27/06 a 

01/07 

 

 

 

Leitura do jornal da 

semana, em diversas 

fontes: Jornal de 

Brasília, Correio 

Brasiliense, etc. 

Identificando os locais 

falados, bem como as 

partes do jornal. 

 

2ª versão da produção 

textual da aula anterior 

e preenchimento da 

ficha técnica do jornal 

lido na semana. 

 

Concluir a atividade iniciada 

na sala de leitura. 

 

Conclusão da 

atividade 

iniciada na aula 

anterior dos 

exercícios da 

letra R. 



 

181 
 

 

 

 

 

04/07 a 

08/07 

 

 

 

Montagem do croqui do 

jornal cultural da 

escola. 

 

 

Montagem do croqui 

do jornal cultural da 

escola. 

 

 

Montagem do croqui do 

jornal cultural da escola. 

 

 

Montagem do 

croqui do jornal 

cultural da 

escola. 

 

 

 

05/08 a 

09/08 

 

Leitura do jornal 

montado pelos próprios 

estudantes da EJA. 

Leitura do jornal 

montado pelos 

próprios estudantes da 

EJA. Realizar 

correções necessárias, 

ajustes para a versão 

final. 

 

 

Leitura do jornal montado 

pelos próprios estudantes da 

EJA. 

Realizar correções 

necessárias, ajustes para a 

versão final. 

 

 

Trabalhando 

com o h e seus 

respectivos sons 

emitidos com a 

junção de outras 

letras. 

 

05/08 a 

09/08 

Leitura do jornal 

montado pelos próprios 

estudantes da EJA. 

Leitura do jornal 

montado pelos 

próprios estudantes da 

EJA. 

Leitura do jornal montado 

pelos próprios estudantes da 

EJA. 

Leitura do jornal 

montado pelos 

próprios 

estudantes da 

EJA. 

 

 

05/08 a 

09/08 

Divulgação do trabalho 

realizado com momento 

de leitura e participação 

do Correio Brasiliense 

na escola. 

Divulgação do 

trabalho realizado com 

momento de leitura e 

participação do 

Correio Brasiliense na 

escola. 

Divulgação do trabalho 

realizado com momento de 

leitura e participação do 

Correio Brasiliense na 

escola. 

Divulgação do 

trabalho 

realizado com 

momento de 

leitura e 

participação do 

Correio 

Brasiliense na 

escola. 

 

O cronograma do 2º semestre dos estudantes da EJA será feito na primeira semana de agosto, 

para que ocorram as adequações e alterações necessárias. 

 

Avaliação Do Projeto – Corpo Docente 

 

Mensalmente, na coletiva noturna e diurna, será realizada roda de conversa onde os 

docentes poderão expor sua opinião referente ao trabalho realizado, bem como a indicação de 

novas estratégias a serem aplicadas, tudo sendo registrado na ata escolar. Além dos docentes, 
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serão convidados os representantes de turma, o Conselho Escolar e a Equipe de Gestores da 

escola e também às famílias através de questionários impressos. 

 

Avaliação Do Projeto – Educandos 

 

Em sala e de forma processual e contínua, o conselheiro, ou o regente de cada turma 

durante todo o ano letivo que se segue, avaliará o desempenho dos estudantes, por meio de 

diferentes estratégias diagnósticas, verificando a intervenção necessária para juntamente com a 

sala de leitura, realizar mudanças ou continuidade de estratégias já adotadas, registrando toda 

mudança aprovada a ser aplicada, em ata escolar. 

 

Avaliação do projeto do espaço da sala de leitura: 

 

Bimestralmente, os estudantes estarão participando do conselho de classe, aonde os 

mesmos representados pelos seus respectivos representantes de cada sala, farão em forma 

dialógica e documentada em ata, as suas avaliações referentes as estratégias utilizadas, trazendo 

neste dia, a avaliação feita com a profissional da sala de leitura (descrita no cronograma) para 

complemento do que foi pontuado. 

Compreender o Proposta Pedagógica como a alma da escola e o ar que torna possível a 

vida da educação e a aprendizagem qualitativa no espaço escolar, pois como diz Vieira (2007) 

“uma gestão escolar bem-sucedida é aquela voltada para a aprendizagem de todos os 

estudantes e que é preciso uma vigilância permanente e cuidadosa sobre os processos de 

produção e difusão do saber na escola” (p. 68). E o PP  é o espaço privilegiado para que essas 

discussões aconteçam e se tornem concretas no processo de ensino aprendizagem dentro da 

escola. 

Para tanto se faz necessário uma avaliação contínua do Proposta Pedagógica da escola, e 

isso se dará principalmente nas coordenações coletivas e em reuniões com toda a comunidade 

escolar ao menos duas vezes ao ano, uma em cada semestre ou conforme a necessidade de 

mudanças e adequações no jeito de caminhar do CEF 802. 

 

 

19.1.1 – Projeto Interventivo em sala (7º anos) – Roda de Leitura 
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Dados das aulas: 
O que os alunos poderão aprender com essas aulas? 
Os alunos do 7ºano, aprenderão: 

 Desenvolver o hábito de ler; 
 Narrar os textos lidos; 
 Construir materiais escritos e falados através dos livros lidos. 

 
Duração das atividades: 
 
O aluno realizará a leitura quinzenalmente. 
 
Estratégias e recursos: 
 
A roda de leitura acontecerá a cada quinze dias, na biblioteca, sendo que os livros vão 
ser escolhidos pelos alunos, podendo ser da biblioteca ou trazido de casa. Durante 
determinado tempo, faremos a troca dos livros, procurando assim, que todos leiam os 
mesmos livros para assim, compartilhar experiências e depois da leitura fazer as 
atividades sugeridas abaixo. 
 
O projeto: 
 
Inicialmente, será apresentado o projeto para a turma, explicando que a cada quinze dias 
(de preferência às terças-feiras) as aulas serão realizadas na biblioteca para a realização 
das leituras diárias e para as orientações da continuidade da leitura em casa. 
 
O que será pontuado pela professora? 
 

 O porquê da escolha do livro; 
 As dificuldades encontradas para realizar a leitura; 
 O que mais gostou na leitura; 
 O que menos gostou na leitura; 

Sugestões de atividades: 
 Atividade 1 – compartilhar oralmente com os colegas: 

Os alunos sentarão em círculo e no comando da professora iniciará a leitura e assim 
vai seguindo até todos lerem. 

 Atividade 2 - construir o diário do leitor: 
O aluno vai registrar no seu diário um pequeno resumo da história, podendo 
acrescentar ilustrações. 

 Atividades 3 - propaganda do livro: 
O aluno vai fazer uma boa propaganda do livro que leu, tentando assim, convencer 
ao colega para ler o seu livro, também. 

 Atividade 4 - o bilhete: 
Ao final o aluno vai escolher um colega, quer da mesma sala ou de outra e escrever 
um bilhete, falando para esse o porquê ele deve ler esse livro. 
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19.2 - PROJETO ONDE HÁ HIGIENE, NÃO FALTA SAÚDE 
 

Partindo do pressuposto que educação não é só “escolaridade” no sentido de conteúdos 

meramente acadêmicos, e que todas as pessoas podem beneficiar-se da educação sistemática e 

assistemática. Notadamente junto aos estudantes com deficiência surgiu a necessidade de se 

trabalhar, sob uma ótica educacional, também as chamadas “atividades de vida diária” e “as 

atividades de vida prática” oportunizando aos estudantes maior independência e autonomia em 

seus hábitos e atitudes, possibilitando à pessoa sentir-se útil.  

Tratar de higiene e saúde tem sido um desafio para a educação, principalmente quando se 

trata de adolescentes, no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e 

transformadora de atitudes e hábitos. 

As experiências mostram que transmitir informações a respeito do funcionamento do 

corpo e descrição das características das doenças, bem como um elenco de hábitos de higiene, 

não é suficiente para que os estudantes desenvolvam atitudes de vida saudável. 

É preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na 

formação de hábitos e atitudes que acontecem no cotidiano escolar e familiar. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Sensibilizar os estudantes sobre a importância do autocuidado com a saúde voltada para a 

higiene corporal e bucal. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Estimular a higienização dos estudantes; 

 Identificar e utilizar os hábitos de higiene no dia a dia; 

 Reconhecer a importância da aplicação dos hábitos de higiene para se ter uma vida 

saudável; 

 Identificar doenças causadas por falta de higiene; 

 Discutir as formas de higiene corporal, bucal, etc; 

 Estimular para a prática correta de tomar banho, cortar as unhas e cabelos; 

 Adotar hábitos de autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo; 
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 Desenvolver e estimular a leitura e a escrita; 

 Trabalhar a leitura oral para que ela se torne mais fluente; 

 

PÚBLICO ALVO: Estudantes do Ensino Especial 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades serão realizadas as quartas-feiras, com aulas expositivas, atividades lúdicas, 

uso de vídeo e   sala de informática. Não haverá uma duração pré-definida, pois, as atividades 

serão tralhadas de firma interdisciplinar. 

Higiene Pessoal: A higiene é o conjunto de meios para manter as condições favoráveis à 

saúde. Os hábitos de higiene diários incluem não só a lavagem corporal, mas também o tipo de 

alimentação, vestuário e calçado, a postura no cotidiano, as horas de sono diárias e a prática de 

exercício físico.  

Higiene Corporal Banho: A pele tem milhões de glândulas especiais que produzem suor, 

e outras que produzem uma substância parecida com o sebo. A falta de banho provoca o 

acumulo progressivo dessas substâncias, que se somam às sujeiras exteriores (poeiras, terra, 

areia, etc.). A consequência de um banho mal tomado é o aparecimento de vermelhidão na pele, 

além do odor desagradável, o risco de aparecimento de piolhos e sarna, micoses, seborreia, 

infecções urinárias e corrimento vaginal nas meninas. O banho é importantíssimo e é 

indispensável à saúde do corpo. O banho de chuveiro é o mais econômico, o mais prático e o 

mais higiênico. Depois do banho, certifique-se que estejam bem limpos e secos os espaços 

entre os dedos, virilhas e outras dobras.  

Dentes: Existe uma íntima relação entre dentes bem cuidados e boa saúde. A pessoa com 

dentes estragados não mastiga direito; a qualquer momento pode sofrer violentas dores; e existe 

sempre o perigo de doenças muito sérias, como reumatismo infeccioso, que pode ter nos dentes 

podres a sua origem. 

Mostrar ao estudante que a cárie é o resultado da ação dos micróbios sobre restos de 

alimentos retidos entre os dentes. Portanto, a limpeza correta dos dentes impede a formação das 

cáries. É importante mostrar aos estudantes que os dentes de leite devem ser bem cuidados, 

pois estes guardam o espaço para os dentes permanentes. Essa importância decorre não só da 

necessidade de se criarem bons hábitos de higiene, mas também do fato de que o dente de leite 

estragado pode afetar o organismo, inclusive prejudicando os novos dentes. 
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Destacar os fatores estéticos e emocionais relacionados com os bons dentes: a beleza de 

um sorriso; o mal-estar causado a si e aos outros pelo mau hálito. 

Higiene dentária: Depois de cada refeição há resíduos alimentares que ficam nos dentes 

se estes não forem escovados com regularidade vão acumulando-se e atraindo as bactérias que 

estão presentes em nossa boca. Elas transformam todos os alimentos, especialmente açúcar e 

amido, em ácidos. Esse ácido “ataca” o esmalte dos dentes provocando as cáries. Quando a 

cárie se aprofunda provoca: abscessos dentários, dores de cabeça, enxaquecas, problemas no 

funcionamento dos pulmões, coração, fígado, rins, sistema nervoso, coluna vertebral, etc. É 

essencial escovar os dentes após cada refeição e visitar regularmente o dentista para prevenir as 

cáries. Como escovar? Escove as superfícies voltadas para a bochecha dos dentes superiores e, 

depois, dos inferiores. Escove as superfícies internas dos dentes superiores e, depois, dos 

inferiores. Em seguida, escove as superfícies de mastigação. Para ter hálito puro, escove 

também a língua, local onde muitas bactérias ficam alojadas. É aconselhável que escove os 

dentes duas a três vezes por dia, durante pelo menos 3 minutos. No intervalo entre os dentes 

limpe com fio dental. 

Limpeza das Mãos: As mãos têm de estar sempre limpas. Nunca devemos comer ou 

mexer em alimentos sem antes termos lavado as mãos.  

 Unhas: Cortar as unhas e mantê-las sempre limpas são medidas importantes para 

prevenir certas doenças. Quando a pessoa coloca a mão na boca, a sujeira armazenada debaixo 

das unhas pode dar origem a verminoses e outras doenças intestinais. Além disso, devemos 

valorizar os aspectos estéticos relacionados à beleza das unhas. Ah! Seria muito bom procurar 

eliminar o hábito de roer unhas.  

Cabelos: Devem estar sempre lavados (três vezes por semana no mínimo) e penteados. 

Devem ser cortados regularmente. Nos cabelos acumulam-se poeiras e gorduras que precisam 

ser eliminadas. É sempre agradável observarmos cabelos limpos, brilhantes, cheirosos e bem 

cortados. Os cabelos grandes e sujos facilitam o aparecimento e a multiplicação de piolhos. 

Peça à sua mãe que verifique de vez em quando a sua cabeça. Já pensou como será feio para 

você que seus colegas saibam que tem piolhos?  

Horas de Sono: O sono é a forma que o nosso organismo tem de descansar. O sono 

assegura o repouso do cérebro. As horas de sono variam de pessoa para pessoa e são diferentes 

conforme a idade, atividade física, etc. Deitar e levantar sempre à mesma hora ajudam a criar 

um ritmo de sono regular. Uma pessoa da sua idade deve dormir entre 8 a 9 horas por dia. O 

tempo normal de sono varia de 6 a 8 horas, nos adultos. O sono deve vir naturalmente, sem 

esforço. Não "brigue com o travesseiro". Em vez disso, tente relaxar, até que se sinta sonolento.  
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Faça do quarto um ambiente confortável, sem iluminação excessiva e com temperatura 

agradável. Tente controlar os ruídos do quarto. Evite beber chá preto, café e refrigerantes, 

sobretudo à noite. Deite na cama somente para dormir.  Evite ver TV na cama. 

 Vestuário: A roupa e o calçado devem estar sempre limpos e serem adequados ao tempo: 

frescos no Verão, quentes no Inverno e impermeáveis nos dias de chuva. Devem ser cômodos e 

folgados. O vestuário é importante para manter a temperatura corporal. De preferência a roupas 

de algodão, pois não retém o suor o que evita o aparecimento de mau cheiro. Não esqueça 

também de mudar diariamente as suas roupas intimas (calcinha, sutiã e cueca). Evite roupas 

justas e de fibras sintéticas. Prefira roupas confeccionadas em algodão, principalmente as meias 

e roupas íntimas.  

 

SUGESTÕES 

 

 Utilizar cartazes ou murais para mostrar hábitos de vestuários do Brasil e de outros 

países, sob as mais diferentes condições climáticas. 

 Mostrar a importância do sol na higiene da roupa. 

 Destacar a necessidade de se usarem roupas sempre limpas, e de ter um lugar para 

guardar roupas sujas. 

 Mostrar a necessidade de andar calçado. Se os pés não estiverem protegidos, correm o 

risco de sofrer muitas agressões ou machucados, por pregos, espinhos, pedras, etc. 

 Além disso, os pés descalços são portas abertas às verminoses (amarelão, lombriga, 

solitária) e outras doenças, como o tétano. 

 

Higiene Genital Feminina: Devemos saber que a zona genital feminina deve ser tratada 

com produtos naturais, e nunca devemos deixar de limpar e tratar a zona genital. Eis algumas 

recomendações: Use sempre sabonetes neutros. Nunca use desodorizantes de outras pessoas 

que toquem no corpo. Mantenha os pelos púbicos cortados. Após ter urinado, limpe a vulva 

encostando o papel higiênico, sem fazer movimentos bruscos, para evitar que o papel se rasgue 

e deixe pequenos pedaços; nunca passe o papel higiênico de trás para a frente pois poderá 

contaminar a vagina com bactérias que habitam normalmente a região perianal. No banho, 

procure afastar os lábios vaginais para limpar os restos de líquidos que restam em redor da 

vagina. Não é necessário lavar dentro da vagina. Evite o uso habitual de absorventes higiênicos 

fora do período menstrual. Durante a menstruação troque o absorvente ou tampão com 
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frequência, no máximo de 4 em 4 horas. De preferência use roupas íntimas de tecido natural 

como o algodão. As calcinhas de renda aumentam a temperatura e irritam as mucosas. Evite 

usar roupas apertadas no dia-a-dia. Durma com roupas soltas, e dispense a calcinha sempre que 

possível.  Evite segurar a urina por muito tempo, pois pode levar a infecção urinaria na menina. 

A higiene íntima do homem também deve ser diária. Deve sempre limpar e/ou lavar a 

zona do orifício da uretra, porque normalmente contém restos de urina. Para a higiene deve se 

usar um sabonete neutro e massagear levemente, a glande, o prepúcio, o corpo de pênis, região 

púbica, região anal e a zona perianal. Há homens em que a produção e acumulação de materiais 

viscosos (o popular sebo do pênis), é mais exuberante. Nestes casos, a higiene deve ser feita 

com a frequência adequada a cada indivíduo, tantas vezes quantas forem necessárias para 

manter o pênis limpo. Os pelos púbicos, do escroto, zona perianal e das virilhas, possuem uma 

função pouco conhecida e relegada para segundo plano: reduzir o atrito entre duas superfícies 

de pele que se tocam. Portanto, não se deve cortar tais pelos sob pena de ocorrer reações locais 

tais como infecções, irritações e escoriações da pele. Os que assim preferirem, deve evitar 

cortá-los com lâminas, fazendo apenas o corte dos pelos com tesoura, deixando-os, no mínimo, 

com 1,5 cm de comprimento. 

Como podemos prevenir as doenças causadas por micróbios? Para que possamos evitar 

várias doenças que conhecemos e podemos adquirir no nosso dia a dia, devemos tomar uma 

série de cuidados higiênicos, como os seguintes: Lavar as mãos sempre que for sair de 

sanitários e, também, antes das refeições, com água e sabão, evitando-se a contaminação com 

bactérias e parasitas, principalmente; Enxugar, principalmente mãos e rosto, com toalha de 

nosso próprio uso, individual ou familiar (evita-se, por exemplo, a transmissão da Conjuntivite 

- doença crônica nos olhos, de causa infecciosa, que compromete córnea e conjuntiva, levando 

à fotofobia, dor e lacrimejamento); Evitar roupas de cama ou toalhas usadas por outras pessoas, 

principalmente desconhecidas, evitando-se a aquisição de vermes e parasitas que causam, por 

exemplo, sarna. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

 Levar o estudante a refletir e questionar sobre suas atitudes higiênicas. 

 O que posso fazer para conservar meu corpo limpo? 

 Que cuidados devo ter com meus cabelos, unhas e dentes? 

 Qual a melhor maneira de limpar as orelhas? 
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 Como devo conservar os meus pés? Por que? 

 Como devem ser as roupas que uso para ir à escola? 

 Que roupas devo usar para dormir? 

 E para passear? 

 Como devem ser as roupas nos dias de frio e calor? 

 O professor deve também estar atento a toda e qualquer modificação no estado geral de 

seus estudantes, pois, alteração na temperatura do corpo, dor de garganta, palidez, dor 

de cabeça, náuseas, vômitos, diarréias, podem ser sinais e sintomas de doenças 

transmissíveis. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

 Humanos 

 Professora regente e toda a equipe escolar. 

 

MATERIAL 

 

 Folhas de papel; Giz de cera e lápis de cor; 

 Brinquedos; Objetos de higiene pessoal; 

 Fantoches; Livros de histórias infantis; 

 Músicas; Atividades fotocopiadas; 

 Vídeos (Odores: Lara responde; Higiene e saúde - Codau)  

 Pesquisas e atividades no site: www.colgate.com.br ; no link “Mundo da criança”. 

 Tesouras para cortar unhas; 

 Toalhas de rosto. 
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19.3 – PROJETO ATUALIDADES: UM OLHAR GEOPOLÍTICO PARA OS 
ACONTECIMENTOS ATUAIS  

 
 

Título do Projeto: Atualidades: um olhar geopolítico para os acontecimentos 
atuais 

Subtítulo: Atualidades 
Autor: Johnathan dos Santos de Souza 

I – Justificativa: O mundo contemporâneo vive uma ebulição de fenômenos 
geopolíticos em escala global, nacional, regional e local. 

Diariamente são noticiadas várias notícias que estão relacionadas a 
elementos de disputa por territórios, recursos naturais, mão-de-

obra, e até mesmo por questões tecnológicas e científicas. Muitos 
por não terem conhecimentos e nem habilidades específicas para 

interpretarem, acabam por não terem capacidades de compreensão, 
tendo como saída reproduzir as opiniões disseminadas pela mídia 
capitalista. Nesse contexto, a geografia se torna uma das ciências 

que tem contribuído para a compreensão desses diversos e 
multilocalizados fenômenos/acontecimentos. Um dos 

conhecimentos geográficos que permitem ter um olhar integrado 
dessa realidade é a geopolítica. A partir desse, é nos possibilitado 

o entendimento dessa complexa realidade, fazendo com que os 
estudantes possam ter conhecimentos e habilidades para 

interpretarem essas informações que são veiculadas no dia-a-dia.  
II – Objetivo Geral: Levar os estudantes a partir do olhar geopolítico, interpretar a 

diversidade de fenômenos e acontecimentos que são veiculados 
pelos aparatos midiáticos no dia-a-dia, buscando compreender o 

papel que o Brasil ocupa nesse complexo contexto contemporâneo. 
III – Objetivos 
Específicos: 

Compreender a importância da geopolítica para a compreensão do 
mundo atual; 

Compreender o sistema de produção capitalista, enquanto gerador 
das tensões político-territoriais; 

Compreender os conceitos de internacionalização, 
multinacionalização, mundialização, globalização, 

transnacionalização e neoliberalização; 
Compreender o papel da mídia na manipulação das informações a 

favor dos interesses das grandes corporações transnacionais; 
Compreender os interesses estratégicos por trás dos discursos 
proferidos pelos atores sociais (parlamentares, governadores, 

empresários, secretários de estado); 
Identificar os elementos que configuram as disputas territoriais; 

Analisar as principais disputas territoriais por recursos naturais, e 
mão-de-obra; 

Entender a formação e o papel das grandes corporações 
transnacionais; 

Analisar os diversos blocos econômicos regionais (Oriente Médio, 
União Europeia, Mercosul, Unasul, União das Nações Africanas, 

Tigres Asiático) e sua importância mundial; 
Analisar o papel da China e dos EUA no mundo atual; 

Entender os diversos fatores sociais, políticos, econômicos, e 
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culturais que estão relacionados à essas disputas; 
Compreender o “novo formato” do sistema capitalista, baseado 

nos capitais especulativos; 
Compreender o papel das crises econômicas na reconfiguração dos 

territórios nacionais; 
Compreender o “novo” papel do Estado frente às essas tensões 

político-territoriais. 
Analisar a inserção, e o papel do Brasil nesses diversos e 

complexos fenômenos político-territoriais.  
IV – Metodologia: Aulas expositivas e dialogadas com discussões de textos 

relacionados à temática, filmes-documentários, seminários, 
e análise de mapas e reportagens. 

V – Recursos:  
Humanos 
Materiais 

Financeiros 

Livros, filmes, mapas, e revistas relacionadas à temática. 
Notebooks e sala para desenvolvimento do projeto.  

VI – Duração e 
Cronograma: 

Até o mês de dezembro 

VII – Avaliação: Análise oral e escrita dos filmes-documentários, 
reportagens, e dos mapas; 

Discussões em sala dos textos escolhidos para leitura 
individual; 

Debates acerca das reportagens escolhidas; 
 Assiduidade e comprometimento com os trabalhos e com 

as discussões a serem desenvolvidas no projeto. 
VIII – Atuação e Áreas 

do conhecimento 
envolvidas: 

Ciências Humanas 

IX – Observações: *Em relação aos livros e revistas, depois envio os títulos. 
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19.4 - PROJETO APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

Ano: 2019 

Turma: 9º Ano do Ensino Fundamental II 

Turno: Matutino 

Duração do projeto: Durante o ano letivo 

  

Finalidade: Trabalhar com descritores da Prova Brasil e SIPAEDF para que os estudantes 

adquiram competência e habilidades necessárias a seu ano. 

   

Área do conhecimento: Língua Portuguesa  

 

Justificativa: 

O presente Projeto Aprendizagem Significativa por meio das matrizes de referência 

do SAEB é uma iniciativa do CEF 802 cuja meta é desenvolver as habilidades e competências 

dos estudantes dos 9º anos do ensino fundamental com foco em leitura e escrita, enquanto 

desperta nos nestes educandos valores éticos e morais, conscientizando-os para os direitos 

humanos, afim de que, aprendam em tenra idade a conhecer, conviver, entender e respeitar ao 

próximo. Pois somente dessa forma, conseguir-se-á formar adultos com referenciais de 

cidadania e de respeito.  Visa ainda, motivar e despertar nos estudantes o interesse pelos 

estudos e gosto pela leitura.   

Para tanto, será aplicada uma avaliação diagnóstica, a fim de verificarmos as 

habilidades e competências que os estudantes ainda não dominam para futuras intervenções que 

auxiliarão na aquisição da compreensão leitora. Vale lembrar, que os conteúdos cobrados na 

prova Brasil fazem parte com currículo escolar. 

As intervenções pedagógicas - por meio de gêneros textuais - fazem-se necessárias em 

função do número significativo de educandos que apresentaram dificuldades, em leitura, escrita 

e interpretação. Dessa forma, percebeu-se a necessidade de trabalhar atividades referentes aos 

descritores da Prova Brasil, nas áreas de Língua portuguesa. Nessas atividades serão 

enfatizadas questões referentes à leitura, compreensão de textos, relação entre textos, coerência 

e coesão, variação linguísticas e efeitos e sentido nos textos.   

Cientes da importância de se mediar a leitura por meio de estratégias que transformem 

os estudantes em leitores proficientes capazes de realizar as leituras exigidas nas demandas 
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sociais as quais são expostos em seus cotidianos, espera-se que esse trabalho contribua para a 

melhoria da leitura, escrita, compreensão e interpretação de textos de modo significativo para 

os estudantes. 

Objetivos: 

 Estimular a leitura, a escrita, interpretação de textos de forma letrada; 

 Desenvolver a oralidade; 

 Localizar e inferir informações explícitas e implícitas em um texto; 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; 

 Identificar o tema e distinguir um fato da opinião. 

 Formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade.     

 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para a realização deste projeto se valerá de: 

 Avaliação diagnóstica com base nos descritores da Prova Brasil; 

 Conversar com os estudantes sobre o resultado da avaliação diagnóstica; 

 Conversar com os estudantes sobre o processo de avaliação, tipos de avaliação e suas 

finalidades; 

 Diálogo sobre necessidade de se prepararem para as avaliações; 

 Simulados (Língua Portuguesa); 

 Preparação de atividades com textos e questões relacionadas aos descritores; 

 Leitura extraclasse; 

 Oficinas de leitura, ler por prazer;  

 Trabalhos voltados aos temas transversais; 

 Apresentação de filmes e vídeos motivacionais que despertem valores éticos e morais, 

enquanto conscientiza para os direitos humanos, afim de que, os estudantes aprendam ainda 

pequenos a conhecer, conviver, entender e respeitar ao próximo. Pois somente dessa forma, 

conseguir-se-á formar adultos com referenciais de cidadania e de respeito. 

 Leitura tutorial de textos de diversos gêneros; 

 Conversa dirigida a respeito da história e dos textos: interpretações, opiniões; 

 Uso do livro didático;   

 Exercícios de fixação; 

 Interpretação e compreensão de textos. 
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 Produção escrita e oral dos gêneros estudados 

 

Pessoal envolvido: 

Professora das turmas dos estudantes dos 9º anos e Equipe pedagógica. 

 

Avaliação:  

A avaliação se constituirá em processo contínuo durante a realização de todas as 

atividades, contar-se-á com a participação nas discussões e individualmente nas atividades 

realizadas, bem como na compreensão dos conceitos abordados. 

 

Considerações Finais: 

O projeto pretende de forma simples e interativa, despertar o interesse, participação e a 

aprendizagem dos estudantes nas aulas de Língua Portuguesa.  Acredita-se que o projeto seja 

bastante produtivo e viável, pois, a Prova Brasil além de avaliar a situação das redes de ensino 

brasileiras, também tem outra função que é nortear decisões administrativas e pedagógicas nas 

escolas através dos resultados e os educadores podem rever suas metodologias de ensino em 

busca da melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

 

Referências: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria Fundamental de 

Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília. MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/INEP. Prova Brasil: Avaliação do Rendimento 

Escolar. 

REVISTA NOVA ESCOLA. PROVA BRASIL. Editor Abril. São Paulo, 2015. 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. Lei n. 9.394 de 20 dez. 96. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da 

Educação Básica Anos Finais, 2014. 
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19.5 - PROJETO BEM-ESTAR NA ESCOLA BEM-ESTAR PARA VIDA 
 

O projeto da escola depende sobretudo, da ousadia e coragem de seus agentes em enfrentar 

os desafios partindo da realidade que tem, seu espaço e comunidade, isto é a sua realidade que 

ela se insere. Projetar significa lançar se para frente, antever a um futuro diferente do presente. 

Projeto pressupõem uma ação intencionada com um objetivo definido, sobre o que se quer 

mudar. 

 

1- INTRODUÇÃO 

Em se tratando de educar para saúde, há de se buscar uma prática participativa de modo 

que as orientações sejam coerentes com a idade e a série dos estudantes. 

A presença do educador com uma visão ampla do que é promoção de saúde e bem-estar é 

fundamental, pois é, preciso que “o saber” seja extensivo a todos estudantes, é preciso facilitar 

para que os estudantes se apropriem do conhecimento do conhecimento cientifico do seu 

próprio corpo, sobre as condições de vida da comunidade escolar e sobre sua importância de 

colocar certos hábitos que contribuíram diretamente no cuidado com o corpo e da saúde. 

Quando o estudante percebe que esses hábitos o levam a viver melhor, sem dúvidas 

alguma ele estará motivado a colocá-lo em prática com regularidade. 

Isso faz com que o educador seja o mediador entre o estudante e a família, renovando e 

incentivando o interesse em se praticar corretamente os bons para uma saúde de qualidade 

hábitos. 

Muitas vezes, nós, educadores, percebemos certo desconforto em nossos estudantes, 

provocando até mesmo um baixo índice rendimento escolar. É neste momento de devemos 

esclarecer e estimular os estudantes, propondo uma tomada de consciência no que se diz à 

saúde, à limpeza corporal à postura, ao meio ambiente e etc. 

Ser saudável é também esclarecer bons hábitos e compreender que nosso corpo merece 

um carinho especial e que esse tratamento nos traz benefícios. 

 

2- APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto implantado na escola CEF 802 do Recanto das Emas com apoio da 

comunidade escolar, apresenta uma proposta enriquecedora, planejada e interdisciplinar que 

deverá ser trabalhada neste ano de 2019, buscando a integração dos estudantes, os educadores e 

comunidade, no sentido da conscientização de hábitos saudáveis. 
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3- OBJETIVO GERAL 

 

Promover saúde e bem-estar, reforçar a prevenção de agravos à saúde, bem como 

fortalecer as noções de prevenções a doenças, incentivar a prática de atividade física e 

importância de uma alimentação saudável para a manutenção e melhoria da saúde 

  

4- OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Enriquecer o currículo escolar com atividade práticas e teóricas de tema transversal 

“Bem-estar na escola, Bem-estar para vida”; 

 Desenvolver a interdisciplinaridade com tema gerador; 

 Levar o estudante ao conhecimento e valorização do próprio corpo, assim como adoção 

de hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida; 

 Levar o estudante a perceber a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene e saúde; 

 Identificar doenças causadas pela falta de higiene na comunidade; 

 Discutir as formas de higiene corporal, bucal, coletiva e ambiental; 

 Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltados para um estilo de vida 

saudável e sustentável; 

 Incentivar os estudantes a adoção de postura e hábitos que valorizem uma vida 

saudável; 

 Conhecer as reações fisiológicas do corpo humano provocadas pelo sedentarismo e pela 

falta de exercícios; 

 Compreender a relação entre sedentarismo e envelhecimento; 

 Valorizar a educação física escolar e o exercício como fatores que contribuem para 

saúde e a qualidade de vida; 

 Levar o estudante ao conhecimento dos alimentos, dos nutrientes que eles fornecem e 

suas funções; 

 Identificar os maus hábitos da vida moderna, seus malefícios a saúde e as doenças 

causadas pela má alimentação  
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5- DESENVOLVIMENTO 

 

 

O projeto vai trabalhar temas relevantes a saúde e bem-estar dos estudantes e também da 

comunidade escolar na data de. Serão divididos em dois blocos: 

 6º/7ºs: higiene pessoal, higiene bucal, manipulação e higiene alimentar, 

higiene ambiental, noções corporais;  

 

 8º/9ºs: Alimentos (pirâmide alimentar), alimentação saudável, nutrientes 

e suas funções, doenças inerentes a uma má alimentação, doenças inerentes a um 

estilo de vida ruim, atividades físicas e saída da ociosidade; 

 Divisão da turma em grupos para produção de trabalhos (cartazes, painéis, 

apresentações teatrais, produção de maquetes e etc) relevantes aos temas do projeto; 

 Realização de palestras com profissionais da área de nutrição, educação física e 

secretaria de saúde; 

 Trabalhar sobre as epidemias causadas pelo mosquito Aedes Aegypti; 

 Distribuição de matérias educativos. 

 Seminário expositivo feito por estudantes a outros estudantes. 

 Exposição de material confeccionado e visitação. 

 

6 – Cronograma 

 Durante todo o primeiro bimestre letivo. 

 

7 – Avaliação 

 A avaliação se dará de forma processual e contínua, analisando todos os aspectos de 

aprendizagem do estudante e valorizando as várias disciplinas. 
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19.6 – PROJETO VENCENDO O XADREZ  

 

HISTÓRIA 

 O chamado Xadrez já recebeu outros nomes ao longo de sua existência de mais de mil 

anos. Passou por muitos povos, como os indianos e chineses, até chegar ao ocidente com 

ingleses e obter as atuais regras e formatos. Atualmente é tido por alguns como uma arte, por 

outros como uma ciência ou simplesmente um jogo, porém, ele é um esporte. 

 Nas escolas e na educação, o xadrez tem uma história muito maior de sucessos e 

realizações. Uma história construída por superação de obstáculos e conquistas. 

 Em nossa Instituição está atrelado às aulas de Educação Física e às atividades da 

Educação Integral aonde o estudante aprende ludicamente o raciocínio exigido na modalidade. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Conhecer a história do xadrez; 

 Compreender o xadrez como um dos muitos conhecimentos produzidos pela 

humanidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprender o xadrez; 

 Conhecer um pouco da história específica do xadrez; 

 Desenvolver habilidades como concentração, simulação, probabilidade, cálculo 

mental; 

 Aprender as anotações do xadrez; 

 Fazer o paralelo teórico e prático, com linguagens como a matemática, a arte e a 

história; 

 Fazer da prática do xadrez um estímulo para refletir e orientar as formas de conduta 

de uma vida. 
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METODOLOGIA 

 A prática do xadrez com um tabuleiro; 

 A prática do xadrez com uma situação imaginária; 

 Textos teóricos e informativos; 

 Leitura de textos em grupo (coletivo) e individual; 

 Discussões a dois ou em grupo sobre as jogadas; 

 Discutir objetivos e estratégias de jogadores amadores e enxadristas consagrados; 

 Fazer intercâmbio e troca de experiências com os jogadores de outras idades e 

escolas. 

 

PÚBLICO ALVO 

 Estudantes do CEF 802 inscritos na Educação Integral e estudantes do 3º e 4º ciclos 

de aprendizagem; 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

 Tabuleiros de xadrez; 

 Livros e textos; 

 Xadrez virtual. 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 Período: no decorrer do ano letivo; 

 Horários: todos os dias (no intervalo), nas aulas de Educação Física e no Projeto da 

Escola Integral. 

 

 

 



 

200 
 

19.7 – PROJETO A FAMÍLIA NA ESCOLA: GRUPO DE PAIS SOE / SEAA 
 

A família é a base para a educação e cidadania dos nossos estudantes, dentro desta 

perspectiva, consideramos a importância de essa estar inserida na escola com um motivador e 

facilitador das atividades desenvolvidas pela escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Integrar professores, estudantes e comunidade em geral; 

 Reconhecer a importância do diálogo e da partilha do amor no relacionamento familiar, 

expressando, nas ações artísticas a serem desenvolvidas emoções, sentimentos e sensações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 A importância da família dentro da escola; 

 Valorização de cada membro familiar; 

 Resgate do diálogo familiar; 

 Compartilhar bens e valores numa convivência harmoniosa e pacífica. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

Será trabalhado em sala temas voltados para “reeducação familiar”; como deve ser o 

tratamento, o diálogo, o carinho em casa. 

Realizar dois encontros com os pais da escola com o Orientador Educacional e a 

Pedagoga da escola, para uma reflexão profunda sobre como entender e acompanhar a vida 

escolar do filho. 

Desenvolver momentos de reflexão em casa. 

Na culminância: 

 Recepção à família; 

 Abertura; 

 Desenvolvimento do tema 
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PÚBLICO ALVO 

 Toda comunidade escolar. 

AVALIAÇÃO 

 Buscamos através deste projeto possibilitar (promover) uma maior interação entre 

escola e comunidade. 
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19.8 – PROJETO FESTA JUNINA 

 

É tradição em todo o Brasil, ente os meses de junho e julho as Festas de São João, São 

Pedro e Santo Antônio. Nestes meses, nas escolas, todas as atividades giram em torno deste 

tema, que é de agrado de toda a comunidade escolar, pois nesta época do ano todo o comércio 

e ruas das cidades de enfeitam de bandeirinhas, lanternas e balões, as músicas sempre com 

tema de São João, despertando o interesse e a alegria das crianças e dos adultos. 

Este tema irá constituir uma rica oportunidade para a escola, junto com os professores, 

estudantes e comunidade, desenvolver o gosto pelos aspectos folclóricos e culturais deste país. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Promover a socialização e integração entre professores, estudantes, servidores, 

comunidade e direção; 

 Promover junto aos estudantes e à comunidade escolar o momento da integração das 

regiões brasileiras através de atividades, promovendo o conhecimento e a integração 

com a pluralidade cultural; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver a criatividade e a expressão artística dos estudantes por meio de vivência 

da festa; 

 Conhecer os símbolos e as crendices presentes no nosso país; 

 Conhecer a cultura das nossas regiões (dança, música, artesanato, comidas, etc). 

 

ATIVIDADES 

 Em sala de aula (trabalho interdisciplinar), pesquisar com os estudantes costumes, 

crendices, comidas típicas e a diversidade de cada região; 

 Os estudantes irão pesquisar sobre os temas e deverão apresentar os trabalhos aos 

professores valendo nota e no dia da festa deverão estar expostos pelo colégio; 
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 As músicas serão interpretadas e haverá apresentações de quadrilhas; 

 Ornamentação da escola e das salas de aula com bandeirinhas, lanternas, balões e 

murais sugestivos; 

 Organização da gincana para arrecadar brindes e mantimentos; 

 Organização de um mercadinho e um bazar comunitários para venda de artigos 

variados e mantimentos; 

 Barracas com comidas típicas, com fins lucrativos; 

 Orientação para brincadeiras, como: cabra-cega, correio elegante, delegacia do amor, 

pau de sebo, pescaria, quebra-pote, entre outras. 

 

PÚBLICO ALVO 

 Toda comunidade escolar e local. 

 

AVALIAÇÃO 

 Objetivamos com este projeto desenvolver a socialização do estudante e promover a 

valorização da cultura brasileira, por meio do estudo das tradições regionais. 
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19.9 – PROJETO MÚSICA E CIDADANIA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Adoção de temas musicais a serem trabalhados interdisciplinarmente entre todas as 

classes da escola, reconhecendo todos os tipos de músicas como produção textual e artística, 

fazendo com que essas mensagens agreguem valores ao pensamento estudantil, e, por 

conseguinte, à formação do cidadão. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Promover, por meio da música, a conscientização de valores e condutas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Despertar no estudante a importância de seu papel na escola e na sociedade; 

 Oportunizar a interdisciplinaridade através da utilização da música; 

 Valorizar a cultura e a realidade da comunidade escolar; 

 Trabalhar o civismo toda terça-feira, falando dos valores da pátria e entoar os Hinos 

Nacional Brasileiro e o de Brasília. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Os professores escolhem, em comum acordo, uma música para ser trabalhada durante 

uma semana. 

 A música é tocada no início do turno escolar para toda a escola. 

 As crianças ouvem a música todos os dias, durante os 05 dias. 

 No primeiro dia as crianças recebem a letra da música digitada em caixa alta e legível, 

para facilitar o trabalho em sala de aula. 

 O (a) professor (a) trabalha a letra da música de acordo com a necessidade da turma. Por 

exemplo: formação de frases, gramática, ciclo da água, produção de texto, entre outros. 

 A música pode introduzir e/ou reforçar algum outro projeto da escola. Por exemplo: 

“Uso consciente da água”, “ A importância do livro”. 

 A cada semana um grupo de professores de determinado ano fica responsável em 

conduzir esse momento. 
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19.10 – PROJETO: VIGILANTES DA LIMPEZA 
 
Justificativa 

 

Cada vez mais é notória a necessidade de se cuidar do meio ambiente. A Sociedade 

precisa estar atenta para as consequências de se viver em um ambiente não sustentável. 

A produção, alocação e armazenamento do lixo sempre foi um grande problema social. A 

escola, como ambiente promotor de mudanças sociais, precisa orientar e educar os estudantes 

sobre a necessidade de cuidar adequadamente do lixo produzido. Ainda pensando no ambiente 

que nos cerca, viu- se também a necessidade de trabalhar o olhar quanto ao desperdício de 

alimentos e como melhor aproveitar a alimentação em especial a merenda escolar que servirá 

como inspiração para a conservação do alimento em casa e no mundo em que o estudante vive. 

O CEF 802 apresenta uma gestão preocupada com a formação dos estudantes e a 

produção de uma educação que tenha por base uma consciência sustentável da necessidade do 

uso dos recursos disponíveis na natureza. 

Com esse escopo, esta unidade de ensino, propõe um projeto com visão inovadora. 

Procura envolver os estudantes na produção de um ambiente limpo, seguro e sem desperdício. 

Com isso, fica fácil quebrar paradigmas e construir uma nova mentalidade quanto ao uso dos 

bens públicos e a preocupação com o ambiente. 

Com essa linha pedagógica, torna-se possível a construção de uma sociedade mais 

consciente com a destinação e produção do lixo. Assim, é possível promover um mundo melhor 

e mais sustentável. 

 

Objetivos Gerais 

- Promover uma conscientização quanto à seriedade da alocação, armazenamento e 

destinação do lixo produzido na escola; 

- Conservação e bom uso do patrimônio público dentro e fora da escola; 

- Envolver todos os estudantes numa perspectiva de utilização sustentável do espaço da 

escola; 

- Incentivar ideias e posturas saudáveis no que tange à destinação do lixo, principalmente 

no momento no intervalo; 

- Criar, por meio da educação, uma conduta de participação proativa do estudante no que 

se refere aos cuidados com o meio ambiente; 
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- Conscientizar o corpo discente da responsabilidade de cada um no que tange às 

consequências da inadequada destinação do lixo no ambiente escolar; 

 

Materiais Necessários  

- Bloquinhos de anotação para controle e registro dos estudantes que promoverem a sujeira e 

depredação do patrimônio público na hora dos intervalos e/ou nos demais horários de turno 

escolar. 

- Controle dos supervisores (professores) da semana, estudantes escolhidos pelos conselheiros, 

que ficarão responsáveis pelo bom andamento das vistorias dos intervalos e demais horários; 

- Produção de normas gerais escolares com o fim de definir, especificar a sanção 

correspondente à postura inadequada do estudante no que tange à destinação do lixo e também 

uso de materiais que fazem parte do patrimônio público; 

 

Métodos 

Os estudantes escalados para os dias de supervisão ficarão responsáveis pelo 

monitoramento e registro dos seus pares que promoverem inadequada destinação do lixo e 

ainda toda e qualquer depredação do patrimônio público. 

Para a coordenação desta ação, os professores escalados para a coordenação no horário 

do intervalo deverão dar o suporte necessário aos estudantes em toda e qualquer dificuldade 

que porventura ocorra. 

Como fim de incentivar o corpo discente, se faz necessária a elaboração de uma justa 

retribuição no tocante ao desempenho de cada equipe envolvida. Para isso, o corpo docente 

estipulará uma pontuação referente ao nível de envolvimento e dedicação de cada estudante. 

 

Hipóteses 

Caso ocorra qualquer fato ou situação decorrente das ações que envolvam este projeto e 

que porventura não tenha sido prevista, ou ainda, qualquer situação que não tenha sido 

contemplada nas normas gerais de uso e manutenção da Escola CEF 802, caberá à direção, 

juntamente com o corpo docente, a resolução da situação-problema existente. 

 

Cronograma 

Primeiramente será realizado um encontro com os pais e responsáveis para tomarem 

ciência do projeto, já aprovado pelo conselho escolar, formação com os professores e 
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orientação com os estudantes, em seguida passará por um período de adaptação antes de se 

colocar em prática para melhor entendimento das regras e da condução do projeto. 

O mutirão de limpeza será realizado de forma pedagógica e com estudos acerca de 

produtos de limpeza e de conservação do patrimônio e terá a participação de toda a comunidade 

escolar, desde os estudantes, professores, servidores e pais voluntários. 

O presente projeto será colocado em atuação com a vigência do ano letivo. Contará como 

critério parcial de avaliação e terá balanço para levantamento estatístico semestral. Dessa 

forma, será possível a realização de uma análise no tocante aos dados de melhora no 

comportamento do corpo discente. 

A análise e retribuição de nota dos estudantes ocorrerá ao final de cada bimestre e terá o 

fim de compor a nota/menção atribuída aos estudantes, tendo como base a avaliação formativa, 

que é a base de avaliação dessa escola. 

 

Resultados Esperados 

- Uso consciente e sustentável do meio e recursos públicos disponível na escola; 

- Alcance de uma postura voltada à preservação do meio ambiente, bem como da importância 

da manutenção da escola limpa e segura para a promoção de crescimento intelectual, 

pedagógico e social; 

- Participação de todo corpo docente, discente, servidores e da comunidade na construção de 

um ambiente limpo e saudável; 

- Mudança do quadro atual, o qual revela a deficiência do corpo discente em reconhecer a 

importância do respeito ao uso consciente do patrimônio público. 

- Redução do desperdício alimentar em especial da merenda escolar. 

 

Aplicabilidade 

Todos os dias, as turmas eleitas para a fiscalização do patrimônio escolar e do desperdício 

deverão estar sempre portando bloco de anotações e canetas para os devidos registros.  

Cada dia da semana deverá contar com a fiscalização de uma turma de um determinado 

ano e com acompanhamento dos professores responsáveis por aquele dia. Os estudantes farão a 

fiscalização em todas as dependências da escola.  

 

 

Listagem de condutas e Consequências 
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Descrição da conduta Consequência 

Quebrar lixeiras Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Quebrar espelhos Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Quebrar portas Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Quebrar cadeiras Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Quebrar mesas Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Riscar mesas Advertência escrita e limpeza imediata do objeto 

Riscar cadeiras Advertência escrita e limpeza imediata do objeto 

Riscar paredes Advertência escrita e limpeza imediata do objeto 

Riscar quadro Advertência escrita e limpeza imediata do objeto 

Quebrar prato Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Quebrar copo Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Quebrar colher Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Jogar prato Advertência escrita  

Jogar copo Advertência escrita  

Jogar colher Advertência escrita  

Não recolher prato Advertência escrita  

Não recolher copo Advertência escrita  

Não recolher colher Advertência escrita  

Danificar portas Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Danificar armários Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Danificar portões Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Jogar lixo no chão no pátio Advertência escrita 

Jogar lixo no banheiro Advertência escrita 

Jogar lixo nos corredores Advertência escrita 

Jogar lixo no chão da sala de aula Advertência escrita 

Jogar resto de comida no chão do pátio  Advertência escrita 

Jogar resto de comida no banheiro Advertência escrita 

Jogar resto de comida nos corredores Advertência escrita 

Jogar resto de comida dentro da sala de aula Advertência escrita 

Jogar objetos dentro do vaso sanitário Advertência escrita 

Quebrar ventilador Advertência escrita e pagamento do dano em 

pecúnia 

Quebrar qualquer objeto do patrimônio escolar Advertência escrita e pagamento em pecúnia 

Colar chicletes ou qualquer outro objeto no 

patrimônio escolar de modo a gerar dano 

Advertência escrita e  

Desperdício da merenda ou alimentação Advertência escrita 

Os casos que não foram tratados nesta listagem 

deverão ser mensurados pela direção escolar 
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Observações: 

Todas as condutas negativas terão aplicação disciplinar conforme as normas do 

Regimento interno da escola, já aprovado pelo conselho escolar. 

1- São consideradas condutas negativas leves as que possuem como consequência apenas 

Advertência Oral ou escrita. 

São consideradas condutas negativas médias ou graves as que possuem como consequência a 

Advertência Escrita e pagamento em pecúnia; 

2- O não-pagamento em pecúnia do patrimônio escolar danificado poderá ensejar Ação Judicial 

da Escola contra o responsável do estudante que praticar a conduta em questão, por dano ao 

patrimônio público; 

3- A reincidência do estudante na conduta negativa agravará o registro disciplinar e a Escola, 

em querendo, poderá acionar os meios judiciais cabíveis para requerer indenização do 

patrimônio público danificado. 
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19.11 – PROJETO EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
 

1º ANO 

 

 Reconhecer a finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos; 

 Identificar, diferenciar e nomear os portadores de textos; 

 Reconhecer alguns gêneros pelos seus usos sociais, finalidades, assuntos e formatos; 

 Recuperar informações explícitas de um texto lido pelo professor; 

 Associar os temas ou assuntos de um texto lido pelo professor ao seu conhecimento 

prévio ou de mundo; 

 Inferir informações em textos apoiando-se em recursos não verbais, ilustrações, logos, 

etc 

 

2º ANO 

 

 Reconhecer a finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos; 

 Identificar, diferenciar e nomear os portadores de textos; 

 Reconhecer alguns gêneros pelos seus usos sociais, finalidades, assuntos e formatos e 

pelos temas específicos que os caracterizam; 

 Recuperar informações explícitas de um texto lido pelo professor; 

 Associar os temas ou assuntos de um texto lido pelo professor ao seu conhecimento 

prévio ou de mundo; 

 Inferir informações em textos apoiando-se em recursos não verbais, ilustrações, logos, 

etc; 

 Identificar, com o auxílio do professor, possíveis marcas no texto dos elementos 

constitutivos da organização interna de um gênero; 

 Recuperar a sequência das informações de um texto lido pelo professor, com base em 

situações de perguntas e respostas dirigidas; 

 Reconhecer o assunto principal de um texto lido pelo professor, com base em situações 

de perguntas e respostas dirigidas; 

 Demonstrar interesses pessoais em ler (decodificar) um determinado texto, consultando 

o professor ou outros leitores. 
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3º ANO 

 

 Identificar, diferenciar e nomear os portadores de textos; 

 Reconhecer os prováveis interlocutores de um texto; 

 Inferir o tema ou assunto principal de um texto; 

 Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar 

as acepções mais adequadas em verbete de dicionário; 

 Localizar informação explícita no texto, com base em sua compreensão global; 

 Associar os temas ou assuntos de um texto lido pelo professor ao seu conhecimento 

prévio ou de mundo; 

 Inferir informações em textos apoiando-se em recursos não verbais, ilustrações, logos, 

etc; 

 Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, 

expressões, recursos gráfico-visuais, pontuação; 

 Demonstrar interesses pessoais em ler revistas, jornais e livros adequados para a sua 

faixa etária. 

 

4º ANO 

 

 Identificar a finalidade do texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre formato do 

gênero, tema ou assunto principal; 

 Identificar o possível portador de um texto, considerando sua forma, assunto, tema, 

função, indícios gráficos, notacionais, imagens, títulos, etc; 

 Reconhecer os prováveis interlocutores de um texto; 

 Inferir o tema ou assunto principal de um texto; 

 Organizar em sequência informações explícitas distribuídas ao longo do texto, 

considerando a ordem em que aparecem; 

 Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar 

as acepções mais adequadas em verbete de dicionário; 

 Localizar informação explícita no texto, com base em sua compreensão global; 

 Relacionar dois ou mais textos pela identificação de temas, assuntos, finalidades, etc; 

 Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, 

expressões, recursos gráfico-visuais, pontuação; 
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 Inferir o humor em um texto. 

 

5º ANO 

 

 Formular hipóteses, antes da leitura do texto sobre o seu conteúdo e forma, 

considerando as características do gênero, do suporte, do autor, da sua finalidade, da 

época de produção, dos recursos linguísticos empregados, etc.; 

 Reformular as hipóteses iniciais sobre conteúdo e forma do texto, durante a sua leitura; 

 Construir sínteses parciais de partes do texto para prosseguir com a sua leitura; 

 Estabelecer conexões entre o texto e os conhecimentos prévios; 

 Identificar o sentido do vocabulário e expressão utilizados em segmento de um texto, 

selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no contexto em que se insere; 

 Inferir, a partir dos elementos presentes no próprio texto, o uso de palavras ou 

expressões de significado figurado; 

 Inferir o tema ou assunto principal de um texto; 

 Organizar em sequência informações explícitas distribuídas ao longo do texto, 

considerando a ordem em que aparecem; 

 Relacionar dois ou mais textos pela identificação de temas, assuntos, finalidades, etc.; 

 Inferir o humor em um texto; 

 Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, 

expressões, recursos gráfico-visuais, pontuação; 

 Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, 

expressões, recursos gráfico-visuais, pontuação; 

 Selecionar título ou legenda apropriada para texto escrito, imagem, foto, etc. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Cada série/ano deverá possuir um baú com livros contendo textos dos mais diversos 

gêneros e que serão utilizados pelos professores nas turmas em que lecionam e emprestados aos 

estudantes a fim de que sejam lidos em ambiente não escolar. Além destes, outros 

procedimentos como: roda de leitura, livro de ilustrações, discussão dirigida, leitura individual 

em sala, conto de história, livro de reconto, reescrita de histórias e dramatizações, serão 



 

213 
 

empregados, devendo, no entanto, se adaptar a cada série/ano, conforme as expectativas de 

aprendizagem. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 Livros; 

 Baú de madeira; 

 Material para confecção de bolsas de TNT; 

 Papel branco, dentre outros; 

 Datashow e recursos audiovisuais. 

 

AVALIAÇÃO 

 

O projeto será avaliado semanalmente durante as reuniões coletivas pelo corpo docente e 

coordenação pedagógica e bimestralmente através de fichas de avaliação aplicadas a estudantes 

e pais ou responsáveis. 



 

214 
 

19.12 – PROJETO ATUALIDADES – GEOGRAFIA E PARTE DIVERSIFICADA (8º 
ANOS) 

 
 
DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 
Atualidades é um tema transversal e multidisciplinar que pode e deve ser abordado na 

escola como ferramenta de conscientização social e crítica analítica da sociedade. 

Muitos historiadores se dedicam a estudar fatos que estão ocorrendo atualmente enquanto 

outros se debruçam sobre os acontecimentos de milhares de anos atrás. Os dois grupos estão 

estudando História e ambos os enfoques devem ser contemplados em sala de aula. 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo geral 

Entender e refletir sobre as questões contemporâneas, que ocorrem diariamente no 

mundo.  

 
Objetivos específicos 

 Compreender o dinamismo da História; 

 Promover o pensamento crítico e reflexivo; 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A extrema importância de se desenvolver nos alunos do ensino fundamental II (8º ano) a 

compreensão do espaço geográfico e as ações antrópicas nele ocorridas diariamente. Inserir no 

público alvo a ideia de livre pensamento reflexivo. 

Desenvolvimento de hábitos que visam transformar a vida individual e coletiva dos 

alunos, buscando sempre novas formas de se compreende e analisar as relações humanas, 

ajudando na construção de um mundo melhor. 

 
 
METODOLOGIA 
 

No início de cada bimestre letivo, logo na primeira aula, os estudantes deverão pensar 

sobre qual acontecimento em curso vai querer fazer uma pesquisa que durará até o término do 

quarto bimestre. O material, organizado em uma pasta, tem como fonte o que é divulgado na 

imprensa - incluindo mídias impressas (como jornais e revistas), eletrônicas (televisão e rádio) 

e digitais (veículos online). 
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Para pesquisar, os alunos podem visitar a biblioteca da escola e todos os meios 

disponíveis de mídia (internet, rádio, tv, jornais, revistas e outro meios).  

Atualmente se reconhece que a História atual é valiosa para analisarmos criticamente a 

nossa construção social. 
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19.13 PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS 5° ANOS  

 

PROJETO FESTA JUNINA 

 

Introdução  

As festas juninas estão entre as mais antigas e características tradições da cultura brasileira. 
Além de diversas brincadeiras (quadrilha, casamento caipira, correio elegante, pescaria, acerte 
o alvo) também é conhecida por suas guloseimas e pratos típicos, decoração e vestimenta e 
simbolismo religioso (este precisa ser abordado cuidadosamente para não ofender outros 
credos). Por ocorrer no mês em que se inicia o Inverno, é comum também que se acendam 
fogueiras nas festas e soltem fogos de artifício. Trazendo diversos elementos lúdicos e um 
universo rico em cores, luzes, símbolos e tradições, a festa junina certamente é um dos temas 
mais divertidos para se trabalhar em sala de aula com os estudantes. 

Justificativa: 

A festa junina oferece uma ótima oportunidade para instigar o interesse dos estudantes. Por ser 
uma festa bastante popular em nosso país, a escola pode realizar diversas atividades e trabalhos, 
com o intuito de desenvolver habilidades e apresentar novos conhecimentos, fomentando 
inclusive um dos aspectos centrais de nossa identidade. 

Objetivos: 

 Internalizar importantes características e tradições de nossa cultura e tradição; 

 Instigar gosto pelo estudo; 

 Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade (óticas); 

 Trabalhar a linguagem oral e escrita; 

 Desenvolver raciocínio lógico; 

 Desenvolver coordenação motora; 

 Valorizar e respeitar a cultura rural/caipira e nacional; 

 Trabalhar em equipe; 

 Conhecer o universo simbólico da festa junina. 

 Decorar a sala de aula 

Desenvolvimento: 

 Sondagem dos alunos para verificar o que eles já sabem acerca do tema; 

 Apresentação o tema aos alunos usando livros, revistas, websites, filmes e outros meios; 

 Produção com os alunos vários enfeites como balõezinhos e bandeirinhas coloridas e 
pendure pela sala de aula; 

 Sessão de cinema na sala de vídeo; 
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 Músicas; 

 Desenhos para colorir; 

 Ditado; 

 Brincadeiras: Corrida de saco, dança da cadeira, estoura balão, argola, quadrilha e etc; 

 

Projeto Consciência Negra  

 

Introdução  

Sancionada em 09 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 instituiu o dia 20 de novembro como Dia 
Nacional da Consciência Negra. De acordo com o texto aprovado pelo governo federal, ele 
deve estar presente no calendário escolar das escolas públicas e privadas de todo o país, do 
ensino fundamental ao ensino médio. Tudo isso com o objetivo de promover reflexões acerca 
do reconhecimento da luta e resistência dos negros ao longo da história do Brasil. O dia 20 de 
novembro não foi escolhido ao acaso. Nesta data, em 1695, faleceu uma das mais importantes 
lideranças negras da história brasileira. Zumbi foi líder do quilombo dos Palmares, atuando 
fortemente contra o sistema escravista e na busca pela liberdade de seu povo. 

 

Justificativa: 

 O Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo. Apesar disso, 
situações racistas ainda acontecem com certa frequência em diversas esferas da 
sociedade. A principal maneira de gerar avanços em pensamentos como esses, é 
justamente por meio da educação. Celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra é uma 
forma de levantar questões fundamentais a respeito da importância dos negros na 
construção da história do povo brasileiro. Para que uma mudança de pensamento 
aconteça, de fato, é preciso estimular o respeito pelas diferenças desde muito cedo. Nos 
últimos tempos, vários estereótipos foram deixados de lado, entretanto, ainda há muito 
o que se fazer nesse sentido.  

Objetivos: 

 Promover a reflexão a respeito da igualdade racial; 

 Estimular o respeito às diferenças; 

 Conhecer as tradições africanas e identificar de que maneira elas influenciaram a cultura 
brasileira; 

 Desconstruir o conceito de que os africanos eram naturalmente escravos, quando na 
verdade eles foram escravizados por outros povos; 

 Identificar como a cultura africana está presente no nosso cotidiano por meio de 
músicas, comidas, língua, religião, etc.; 

 Trabalhar expressão corporal; 
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 Conversar a respeito da discriminação e preconceitos baseados na aparência das 
pessoas. 

Desenvolvimento: 

 Roda de leitura com o livro Menina Bonita do Laço de Fita – Ana Maria Machado (Ed. 
Ática, 2000); 

 Exibição do DVD do filme cuja protagonista é a primeira princesa negra da Disney: “A 
princesa e o sapo” (Disney, 2009, 1h 38m); 

 Elaborar junto dos alunos um glossário com algumas palavras de origem africanas 
usada no nosso dia a dia, explicando o significado de cada uma; 

 Apresentar o continente africano, localizando-o no mapa mundial, contando um pouco 
sobre alguns dos países, enfatizando as diferenças entre eles, com o objetivo de 
desconstruir o conceito de que a África é um continente homogêneo; 

 Apresentação de músicas tradicionais, instrumentos e sons africanos: berimbau, tambor, 
atabaque, agogô, etc.; 

 Ilustração de histórias usando tinta guache e folha sulfite (Opções: “O Cabelo de Lelê” 
de Valéria Belém e “O Menino Marrom” de Ziraldo); 

 Produção textual com base em discussões a respeito da igualdade racial; 

 Confecção de painel ou cartazes com imagens de personalidades negras notáveis em 
todo o mundo.  

 
PROJETO MEIO AMBIENTE 

 

Introdução: 

Todos fazemos parte do meio ambiente e, por isso, temos responsabilidades para com ele. Não 
podemos apenas esperar uma ação dos outros, é preciso agir, participar, se envolver na causa. 
Nesse sentido, é importante que desde a infância se trabalhe e desenvolva a consciência 
ambiental. O aquecimento global, as mudanças nos ciclos de chuvas, as secas e inundações, o 
derretimento das geleiras do Ártico e da Antártida, o desaparecimento da neve nos picos 
montanhosos que alimentavam rios, rios que secam, a poluição e o acúmulo de lixo (que 
poderia ser reaproveitado/reciclado), o desmatamento, consumo desenfreado de combustíveis 
fósseis, a destruição de habitats e a consequente extinção de espécies vegetais e animais estão 
entre os problemas mais graves que afligem o nosso planeta, de modo que cabe à escola o papel 
conscientizador das novas gerações.  

Justificativa: 

Percebendo a importância das questões ambientais para todo o planeta, não podemos ficar de 
braços cruzados, é preciso agir. Sendo assim, sensibilizar as crianças com o meio ambiente é 
garantir que no futuro se tornem cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel. 

Objetivos: 
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 Conscientizar quanto a importância do meio ambiente e sua preservação para manter o 
equilíbrio natural do planeta; 

 Identificar diferenças, tanto nas espécies animais como vegetais; 

 Trabalhar sobre todas as formas de vida; 

 Trabalhar a noção de interdependência entre as espécies e os habitats; 

 Ressaltar através das atividades a importância da prática e do exercício diário e 
constante de atitudes ecologicamente positivas. 

 Incentivar o uso consciente da água e práticas de reaproveitamento e reciclagem de 
materiais (como garrafas plásticas e papel), deixando explícitas as vantagens de o fazê-lo. 

 Identificar quais são as principais causas para os desequilíbrios e problemas ambientais 
atualmente; 

 Exercitar a capacidade de abstração na busca por soluções para os problemas 
identificados. 

 Desenvolver raciocínio lógico, coordenação motora, capacidade de interpretação e 
análise, senso de responsabilidade, percepção visual, tátil e auditiva. 

Desenvolvimento: 

 Passeio pelos arredores da escola ou em algum parque arborizado (com devido 
acompanhamento) visando identificar espécies animais e vegetais e os problemas locais; 

 Plantar uma árvore, ou uma planta em um vaso e acompanhar seu crescimento; 

 Brincadeiras dirigidas; 

 Músicas; 

 Filmes; 

 Jogos; 

 Recorte e colagem; 

 Trabalhar com contagem, identificação e diferenciação de espécies; 

 Fazer cartazes e montagens separando as formas de vida entre animal e vegetal; 

 Desenhos para colorir; 

 Leitura de histórias; 

 Construção de uma maquete. 

 

Humanização das relações entre estudantes na escola 
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Justificativa 

A sociedade contemporânea vive uma crise de relações humanas, com a escalada da violência e 
deterioramento dos valores fundamentais. Diante disso é imprescindível que a escola trabalhe 
todas as camadas necessárias do relacionamento humano entre os estudantes. De fato, uma 
unidade escolar não apenas absorve o entorno social à qual pertence, mas também se configura 
num espaço onde ocorrem diversos tipos de relacionamento e socialização, etapas intrínsecas 
ao processo de educação. 

 

Objetivos 

.Contribuir  para o que o ambiente escolar seja um espaço de integração; 

.Favorecer transformações necessárias e de impacto nos arredores da escola; 

Promover o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, a partir do protagonismo de 
crianças e adolescentes, além da participação cidadã; 

.Suavizar a convivência entre os estudantes dentro da unidade escolar; 

.Trabalhar a noção de Bullying em todas as suas faces; 

 

Metodologia 

Filmes e vídeos sobre o tema 

Roda de conversa e debate sobre o tema com os estudantes 

Apresentação de situações de violência ou bullying para tempestade de ideias; 

Confecção de cartazes sobre o tema para colar em sala de aula; 

Produção de texto sobre o tema em relação à sala de aula do estudante 

 

 

PROJETO CADA GOTA CONTA 

 

Justificativa  

 

O ensino público nas escolas do Distrito federal, de acordo com os parâmetros nacionais e o 

currículo em movimento da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, projeta a 

formação do estudante segundo diretrizes e práticas de impacto direto e decisivo na formação 

social do mesmo, que transcende a formação sistêmica da escola. 
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Inserem-se, dentro desse aspecto, certas questões fundamentais que permeiam a nossa 

sociedade, como a premência do conhecimento da própria realidade, da aplicação dos saberes 

escolares na vida prática construída socialmente, além do desenvolvimento integral da pessoa, 

do cidadão. Com efeito, essas realidades influenciam diretamente na formação enquanto fim e 

enquanto processo, dado que a construção do cidadão escolarizado se origina, naturalmente, 

dos dois tipos de realidade, social e escolar. Assim, a própria prática social dos estudantes, 

presente e futura, está intimamente ligada a esses fatores, determinantes não apenas no campo 

das práxis da educação orientada por um currículo, mas também pelo seu próprio estar social e 

pessoal nas escolas públicas. Auxiliar, portanto, tanto seus próprios horizontes sociais, como os 

da sociedade onde estão inseridos, na questão da aplicação dos saberes matemáticos para a 

preservação e economia de água, destacando que mesmo aqueles gerados de trabalhos simples 

e modestos podem ser de extrema importância na conjuntura atual que esse aspecto agrega em 

nossos dias, tem o valor de resgatar essa dimensão da aplicabilidade e viabilidade da 

matemática como componente essencial na formação não apenas do estudante, mas do cidadão. 

Objetivo Geral 
 
Propor e demonstrar um projeto de irrigação de gotejamento, usando materiais simples e 
acessíveis, onde se aplicarão os saberes matemáticos para consolidar um sistema eficaz e 
controlado de volume, gasto de água, periodicidade, tempo e abastecimento.  
 
Objetivos Específicos 
 
Implementar um sistema de abastecimento de jardins, hortas e demais plantações, utilizando o 
gotejamento produzido com materiais recicláveis. 
Conscientizar a população da escola e do entorno sobre a necessidade de economizar os 
recursos hídricos. 
Unir conceitos matemáticos com a necessidade social e natural de preservar os recursos 
hídricos. 
Demonstrar a aplicabilidade social da matemática, e sua consequente relevância para o resgate 
de valores importantes na sociedade. 
Construir um sistema barato e eficaz de irrigação, viável em épocas de crises hídricas. 

 

Metodologia 

 

1. Coleta de materiais recicláveis e de entulho: garrafas pet com tampa, cabos de vassoura, 
mangueiras de diversas espessuras, cordões ou barbantes, cotonetes. 

2. Preparação dos materiais e limpeza dos mesmos, explicação aos alunos da necessidade 
de coleta seletiva, separação e destino correto do lixo doméstico. 

3. Criação de uma horta escolar, com fins alimentícios e ornamentais. 
4. Montagem e implantação do sistema de irrigação nesses espaços criados, além das 

outras áreas verdes da escola.  
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5. Trabalho em sala de aula sobre os cálculos e previsões previstos no projeto, como 
volume de água gasto por garrafa, frequência do gotejamento, capacidade de volume 
dos recipientes onde a água será coletada, o tempo necessário para substituição dos refis 
de água, o cálculo de área a ser irrigada, a quantidade de plantas irrigadas, assim como 
de pontos de gotejamento, dentre outros. 

6. Extensão do trabalho realizado na escola para as famílias dos alunos, bem como da 
comunidade do entorno. 
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19.14 PROJETO RODA DE LEITURA  

 

(Professora Teka) 

Dados das aulas: 
O que os alunos poderão aprender com essas aulas? 
Os alunos do 7ºano, aprenderão: 
 Desenvolver o hábito de ler; 
 Narrar os textos lidos; 
 Construir materiais escritos e falados através dos livros lidos. 
 

Duração das atividades: 
O aluno realizará a leitura quinzenalmente. 
 

Estratégias e recursos: 
A roda de leitura acontecerá a cada quinze dias, na biblioteca, sendo que os livros vão ser 

escolhidos pelos alunos, podendo ser da biblioteca ou trazido de casa. Durante determinado 
tempo, faremos a troca dos livros, procurando assim, que todos leiam os mesmos livros para 
assim, compartilhar experiências e depois da leitura fazer as atividades sugeridas abaixo. 

 
O projeto: 

Inicialmente, será apresentado o projeto para a turma, explicando que a cada quinze dias (de 
preferência às terças-feiras) as aulas serão realizadas na biblioteca para a realização das leituras 
diárias e para as orientações da continuidade da leitura em casa. 

 
O que será pontuado pela professora? 
 
 O porquê da escolha do livro; 
 As dificuldades encontradas para realizar a leitura; 
 O que mais gostou na leitura; 
 O que menos gostou na leitura; 

Sugestões de atividades: 
 Atividade 1 – compartilhar oralmente com os colegas: 
Os alunos sentarão em círculo e no comando da professora iniciará a leitura e assim vai 

seguindo até todos lerem. 
 Atividade 2 - construir o diário do leitor: 
O aluno vai registrar no seu diário um pequeno resumo da história, podendo acrescentar 

ilustrações. 
 Atividades 3 - propaganda do livro: 
O aluno vai fazer uma boa propaganda do livro que leu, tentando assim, convencer ao colega 

para ler o seu livro, também. 
 Atividade 4 - o bilhete: 
Ao final o aluno vai escolher um colega, quer da mesma sala ou de outra e escrever um 

bilhete, falando para esse o porquê ele deve ler esse livro. 
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19.15 – PROJETO PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

META: Aumentar em 25% a frequência dos pais nas reuniões até o final do ano letivo 

AÇÃO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA LOCAL JUSTIFICATIVA AVALIAÇÃO PROCEDIMENTO 

1. Realizar 

reunião no 

Primeiro 

Bimestre na 

Instituição 

Escolar do BIA  

ao 5º ano. 

 

 

Direção e 

Coordenação. 

 

 

Todo o ano letivo. 

 

 

 

 

Sala de 

Vídeo. 

 

 

 

Para troca de 

informações sobre 

os estudantes e 

comunicar as ações 

da Instituição 

Escolar. 

Dar-se-á de forma 

processual contínua e 

conforme o 

andamento e 

desenvolvimento das 

atividades propostas. 

 

Convocar os responsáveis pelos 

estudantes através de bilhetes; 

realizar as reuniões por turma e 

turno; 

2. Realizar 

reunião em todos 

os bimestres para 

as turmas de (6º 

aos 9º anos) 

3. Adotar uma 

plataforma 

digital e 

eletrônica de 

controle de 

frequência de 

estudantes 

 

 

Direção e 

Coordenação. 

 

 

Final de cada 

bimestre ou 

quando necessário. 

 

Convocar os responsáveis pelos 

estudantes através de bilhetes e 

realizar Conselho de Classe 

Participativo. 
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19.16 – PROJETO CONSCIÊNCIA ÉTNICO RACIAL 

 

 

META: Estimular o estudo pelas questões étnicos e raciais da cultura afro e indígena brasileira e fomentar a manifestação artística de tais culturas. 

AÇÃO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO 

1. Realizar encontros de 

discussão entre os professores 

sobre o tema em pauta. 

 

Direção e 

Coordenação. 

 

Todo ano letivo 

 

Sala de Vídeo e dos 

professores 

Para se trocar informações 

entre professores sobre 

aspectos a serem trabalhados 

com os estudantes. 

Exposição de palestras, 

filmes e debates de temas 

alusivos. 

2. Incentivar o estudante a 

conhecer gêneros musicais 

referentes à cultura afro e 

indígena brasileira. 

 

 

Corpo Docente 

Durante todo o ano e 

especialmente na 

Semana da 

Consciência Negra. 

 

 

Nas dependências da 

escola. 

 

Para fazer o estudante conhecer 

outras modalidades musicais 

associando-as às questões em 

pauta. 

Utilização de músicas 

durante o intervalo de aulas, 

pesquisas estímulo a 

apresentações musicais. 

3. Incentivar a produção e 

interpretação de textos sobre o 

tema. 

 

 

Corpo Docente 

 

 

Todo ano letivo 

 

Sala de aula, sala de 

leitura e sala de vídeo. 

 

Fomentar o estudo teórico da 

cultura afro e indígena 

brasileira. 

Produção e interpretação de 

textos, seguidos de debates, 

bem como apresentação de 

filmes e/ou documentários. 

Assinatura do Gestor Escolar: _______________________________________________ . 

Data: _____ / ______ / _______. 
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19.17 – PROJETO EVASÃO ESCOLAR 
 

 

META: Diminuir o índice de evasão escolar em 20% no Ens. Fundamental regular e em 10% na EJA. 

AÇÃO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO 

1. Realizar reuniões 

pedagógicas com os 

professores do Ens. 

Fundamental e 

Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

 

Direção e 

coordenação 

 

Durante o Primeiro e 

Segundo Semestre. 

Sala de vídeo 

ou Sala dos 

Professores 

Troca de experiências e 

informações como elemento 

facilitador do trabalho 

conjunto dos professores em 

prol de beneficiar o 

estudante. 

Realizar reuniões com os professores de 1ª ao 

9º ano e debater que atitudes podem ser 

tomadas para coibir a evasão escolar. 

2. Tornar a Escola um 

ambiente mais atrativo 

para todos os 

estudantes. 

 

 

Coordenação 

 

Durante o Primeiro e 

Segundo Semestre. 

 

Na sala de 

aula, 

Biblioteca, e 

sala de vídeo. 

 

Aquisição de conhecimento e 

bom desempenho na vida 

profissional. 

Utilização de textos incentivadores; Realização 

de Palestras, aulas diversificadas e oficinas 

profissionalizantes. 
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19.18 – PROJETO DEFASAGEM DA IDADE/ANO 
 
 

META: Corrigir a defasagem de idade/série dos estudantes fora da faixa, com atraso de dois anos ou mais, em 10%, até o final de 2019, no Ensino Fundamental – anos finais. 

AÇÃO RESPONSAVEL CRONOGRAMA LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO 

1. Levantamento do número de 

estudantes que estavam defasados 

em série/idade e posteriormente 

inseri-los nos reagrupamentos e 

projetos interventivos e em alguns 

casos propor o Avanço de Estudos 

 

 

Pedagoga, Sala de 

leitura, laboratório de 

informática e 

professores de PD (Parte 

Diversificada) e corpo 

docente  

 

 

Durante todo o 

ano letivo. 

 

 

Instituição 

Escolar. 

 

Corrigir o fluxo escolar e 

incentivar o estudante a 

dar continuidade aos 

estudos no intuito de 

adquirir conhecimento e 

destaque na vida 

profissional. 

 

Realização de aulas interativas 

motivando uma maior 

participação do estudante nas 

atividades propostas. 

Utilização de vídeos. 

Utilização de material especifico. 
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19.19 – PROJETO REPROVAÇÃO NÃO É APRENDIZAGEM 
 
 

META: Diminuir o índice de reprovação dos estudantes em 10%. 

AÇÃO RESPONSAVEL CRONOGRAMA LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO 

1. Realização de reuniões 

com os professores, 

 

 

 

 

 

Direção, 

coordenação e Corpo 

docente 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

Instituição 

Escolar. 

 

Para troca de ideias e 

orientação de estudo 

 

Utilizar recursos didáticos diversos, 

como: TV, DVD, data show e som. 

2. Aulas de reforço; 

Projeto Interventivo 

Reagrupamentos 

Reforçar os conteúdos 

ministrados 

Organizar cronograma para realização 

das aulas de reforço no contra turno 

3. Utilização de recursos 

pedagógicos diversificados; 

Tornar a aula mais 

interessante e prazerosa. 

Disponibilizar material de expediente 

diversificado, TV, DVD, data show e 

som. 

4. Proporcionar um 

ambiente escolar mais 

atrativo e motivador; 

Garantir que o estudante sinta 

prazer em estar na escola 

como destaque. 

Ofertar recreios com música e jogos; 

realizar gincanas culturais; realizar 

eventos esportivos e culturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

229 
 

19.20 – PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA/COORDENAÇÃO COLETIVA 
 
 

META: Divulgar os cursos promovidos pela EAPE e outras instituições incentivando a participação dos professores e promover palestras e oficinas que estimulem a prática 

docente durante todo ano letivo, utilizar o espaço da coordenação coletiva para o processo de formação continuada dos docentes. 

AÇÃO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO 

Formação dos professores 

nas coordenações 

pedagógicas 

 Curso sobre o 3º ciclo de 

aprendizagem 

Divulgar cursos para 

professores. 

 

 

Direção e 

coordenação. 

 

 

Todo o ano 

 

 

Sala de 

professores 

e email. 

Favorecer a formação continuada ao 

professor para o melhor andamento da 

aula. 

. 

Incentivar os professores da 

importância de se fazer cursos para sua 

formação continuada. 

Fazer estudos contínuos e encontros de 

aprendizagem 

Participar do curso; Projeto 

Aprender sem parar (EAPE) 

 

Expor em cartazes e todo 

material de divulgação de 

cursos 

 

Garantir que os professores tenham a 

acesso aos cursos oferecidos. 

 

Fazer a exposição dos panfletos ou 

circulares que tratam de cursos a 

professores ou servidores. 
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19.21 – PROJETO INCLUSÃO 

 

META: Realizar palestras e atividades que possibilitem a aceitabilidade do indivíduo, destacando as diferenças e valorizando as competências de cada ser humano, durante o 

ano letivo com ápice na semana do dia nacional de luta das pessoas com deficiência. 

AÇÃO RESPON-SÁVEL CRONOGRAMA LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO 

 

1. Promover a inclusão 

social. 

 

 

 

 

SALA DE RECURSOS 

Todo ano letivo Dependências 

da escola. 

Favorecer a inclusão social e o 

convívio entre todos os estudantes, 

independente de raça, credo, cor ou 

deficiência. 

Fazer com que todos os 

estudantes participem de forma 

efetiva das atividades propostas 

por este projeto. 

2. Promover palestras e 

mini cursos sobre educação 

especial ao corpo docente. 

No decorrer do ano 

letivo. 

Sala de apoio. Aumentar o conhecimento dos 

professores e desmistificar idéias 

equivocadas. 

Ministrar palestras 

informativas sobre as principais 

deficiências mentais e físicas. 

3. Promover a Semana de 

valorização da Pessoa com 

Deficiência. 

2º semestre do ano 

letivo 

Dependências 

da escola. 

Favorecer a inclusão social e o 

convívio entre todos os estudantes, 

independente de raça, credo, cor ou 

deficiência. 

Fazer com que todos os 

estudantes participem de forma 

efetiva das atividades propostas 

por este projeto. 
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20.  PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

ESCOLA: Centro de Ensino Fundamental 802 do Recanto das Emas 

SUPERVISOR (A) / COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS (OS): 

- Railton Vanes (Supervisor Pedagógico - Diurno) 

- Luis Fernando Tavares (Supervisor Pedagógico - Noturno) 

- Aline Cristyna e Shirley Maria Leontina Quintão (Coordenador Pedagógico – Anos Finais) 

- Tânia Alves Ferreira dos santos e Bruna Martins (Coordenador Pedagógico – Anos Iniciais) 

- Carla Maria de Medeiros Borges (Coordenadora da Educação Integral) 

- Fernando de Assis Alves – (Coordenador Pedagógico Noturno - Primeiro segmento da EJA) 
- Robson Lincoln Pinheiro – ((Coordenador Pedagógico Noturno - Segundo segmento da EJA) 
 
 

OBJETIVO GERAL:  

Desenvolver ações durante o período da coordenação pedagógica que auxiliem o corpo escolar no processo de ensino- aprendizagem, 

propiciando momentos de formação e planejamento visando qualidade no processo de ensino- aprendizagem; 

 

JUSTIFICATIVA:  

Levando em conta que o espaço escolar é um ambiente de formação e de construção de diversos saberes, sejam eles na área de alfabetização/ 

letramento, matemática, ciências da natureza, humanas, psicomotoras e sociais, levanta-se a importância do desenvolvimento de diversas 

atividades juntamente com o corpo escolar para propiciar aos estudantes momentos significativos de aprendizagem, para que ocorra a construção 

de uma consciência crítica. Para tal, há grande necessidade de a Coordenação Pedagógica estabelecer atividades planejadas e sistematizadas 
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(levando em consideração que o planejamento é flexível) juntamente com o grupo de professores, para que as ações sejam aplicadas com o 

objetivo de propiciar um processo de ensino – aprendizagem de qualidade. Assim sendo, foram propostas tais ações previstas para o ano letivo de 

2019: 

Objetivo Ações Público-alvo Avaliação das ações 

propostas 

Cronograma 

I - Acompanhar o 

desenvolvimento das turmas; 

- Assessorar os professores em 

suas práticas pedagógicas; 

 

 

- Reuniões quinzenais nas Coordenações 

Pedagógicas por área de conhecimento; 

- Refletir o desempenho dos estudantes 

na Prova de Avaliação diagnóstica Prova 

Brasil, Olímpiada de Matemática, 

Olímpiada de Português e conteúdos 

bimestrais; 

- Auxiliar os professores na confecção e 

desenvolvimento das atividades 

pedagógicas por meio de referências 

bibliográficas. 

Corpo Docente. 

 

 

 

 

Pastas de 

acompanhamento, fichas e 

discussões com o grupo. 

 

 

 

Durante todo o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Fortalecimento da organização 

dos Ciclos de Aprendizagem na 

escola; 

- Compreender o papel de cada 

profissional durante esse processo 

de conhecimento e reflexão acerca 

da organização escolar em ciclos. 

- Ampliar o conhecimento dos 

profissionais da escola por meio da 

- Estudos nas coordenações coletivas 

para as Formações, de acordo com o 

currículo proposto pela SEEDF: 

Currículo em Movimento; 

- Curso de formação sobre o Projeto 

Aprender sem parar (EAPE) 

- Discussões das ideias de cada caderno 

para apropriação do conhecimento 

teórico para embasamento da prática 

- Corpo Docente. 

 

 

- Textos com embasamento 

teórico; 

Currículo da SEEDF; 

- Documentos relacionados 

a SEEDF. 

- Cadernos do Currículo em 

Movimento propostos da 

SEEDF; 

 

Quinzenalmente nas 

Coordenações Coletivas 

durante todo o ano letivo. 
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discussão do Currículo em 

Movimento atualizado da SEDF; 

 

pedagógica na SEDF; 

- Estudo do Currículo e organização da 

Proposta Curricular da U.E do ano letivo 

vigente 

 

 

 

 

 

III. Compreender o processo de  

construção da escrita das crianças; 

- Refletir a prática em relação à 

aprendizagem dos estudantes. 

- Ampliar o conhecimento do 

corpo docente sobre Sequência 

Didática, Reagrupamento, Projeto 

Interventivo. 

- Desenvolver as estratégias 

pedagógicas de reagrupamentos 

(intraclasse e interclasse) com 

vistas a sanar as dificuldades 

específicas dos estudantes. 

- Aplicar aulas de reforço em 
turno contrário ao de regência 
para todos os estudantes que 
apresentem dificuldades de 
aprendizagem; 
- Desenvolver estratégias de 

atendimento ao Projeto 

Interventivo, em parceria com 

outros setores da escola. (Sala de 

Leitura, Laboratório de 

Informática, Equipe de 

- Psicogênese da língua escrita. 

- Organização das fichas de 

acompanhamento da Avaliação 

Diagnóstica de Aprendizagem e 

tabulação de dados à serem 

encaminhados a CREREMAS; 

- Organização de tabelas de atendimento 

junto à Sala de Leitura e Laboratório de 

Informática para os estudantes que 

necessitam participar do Projeto 

Interventivo; 

 - Desenvolvimento de estratégias 

juntamente com a Sala de Leitura, 

Laboratório de Informática, Equipe e o 

SOE de atendimento aos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem 

encaminhados ao Projeto Interventivo. 

- Reforço escolar em turno contrário ao 
da regência do estudante em dificuldade. 

- Corpo Docente, 

Coordenação Pedagógica, 

Sala de Leitura, Laboratório 

de Informática, Equipe e 

SOE, estudantes e 

CREREMAS. 

Discussões com os 

professores nas 

Coordenações; 

- Feedback com registros 

escritos pelos professores e 

relatórios Bimestrais do 

Projeto Interventivo; 

Discussões periódicas, nas 

Coordenações por ano; 

- Desenvolvimento das 

atividades por todo o ano 

letivo; 
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Atendimento Especializado e o 

SOE); 

IV.Propiciar atendimento ao 

corpo docente no sentido de 

valorização da importância do 

Profissional da Educação; 

- Visita do PSE (Programa Saúde na 

Escola), por meio de oficinas sobre 

higiene vocal e cuidados com a voz, 

atividades relacionadas à saúde do 

professor. 

- Vacinação contra o vírus da gripe nos 

profissionais de educação. 

- Coordenação Pedagógica, 

Supervisão Pedagógica e 

Corpo Docente. 

- Por meio da participação 

dos profissionais 

envolvidos na atividade. 

 

- Por meio de agendamento 

realizado juntamente com o 

PSE e de acordo com o 

calendário da escola; 

- Agendamento do Centro 

de Saúde 

V.Desenvolver atitudes de respeito 

a Pátria, bem como às pessoas; 

Refletir a necessidade de uma boa 

convivência consigo e com os 

outros; 

 

- Hora cívica (Valores) 

- Trabalhar um valor por mês que será 

refletido nos momentos de apresentação 

da Hora Cívica, onde cada turma será 

responsável pela reflexão do valor 

específico. 

- Equipe Gestora, 

Coordenação Pedagógico, 

Corpo Docente e estudantes. 

 

 

 

- Por meio da participação 

dos profissionais e sujeitos 

envolvidos na atividade. 

- Atividade a ser realizada 

toda semana. 

 

 

VI- Organizar as atividades de 

campo, com parceria da Direção 

escolar e professores, para 

sistematizar os conteúdos 

aprendidos em sala de aula; 

 

Propiciar aos estudantes o contato 

com diversos ambientes, sejam 

eles históricos como museus e 

memoriais, bem como culturais, 

como o teatro, cinema e lazer 

- Organização de atividades de campo 

para propiciar aos estudantes, uma 

melhor significação dos conteúdos 

aprendidos, bem como conhecer outros 

espaços de visitação e valorização da 

cultura local. 

 

 

 

- Corpo Docente e 

estudantes; 

 

 

 

 

 

- Por meio da participação 

dos sujeitos envolvidos no 

processo. 

 

 

 

 

 

 

- Ao longo do ano letivo. 
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cultural. 

VII. Projeto Transição: Propiciar 

a troca de aprendizagem entre 

estudantes dos 9° anos e turmas de 

ensino fundamental I; 

- Criar um clima de sintonia entre 

o Ensino Fundamental I e II por 

meio do auxílio das práticas 

pedagógicas. 

- Promover atividades 

diversificadas com os estudantes 

de 5º anos com vistas ao 6º ano 

- Desenvolver atividades entre as 
turmas de 9º ano com as escolas de 
Ensino Médio. 

Monitoramento: 

- Acompanhar os professores no 

desenvolvimento de atividades de 

atendimento aos estudantes durante o 

reagrupamento intraclasse e interclasse; 

- Auxiliar por meio de brincadeiras os 

momentos de recreação. 

- Projeto de transição 

 

 

- Professores, Supervisor 

Pedagógico, Coordenadores, 

SOE e SEAA. 

 

 

 

 

- Estudantes de 5º anos 

 

- Por meio da participação 

e discussão dos sujeitos 

envolvidos no processo. 

 

 

 

- O projeto de transição 

será avaliado de forma 

processual e contínua. 

 

 

- Ao longo do ano letivo 

vigente. 

 

 

 

 

- Ao final do 2º e 3º 

bimestres 

VIII- Propiciar aos estudantes um 

momento de acolhida por meio da 

descontração e socialização. 

 

 

Música e Cidadania 

- Acolher os estudantes por meio da 

vivência e reflexão de uma mensagem 

sobre valores; 

- Conhecer novas canções que 

proponham um momento de 

descontração. 

- Corpo Docente, 

Coordenadores, Supervisor 

Pedagógico e estudantes. 

- Por meio da participação 

dos sujeitos envolvidos no 

processo. 

- Ao longo de todo o ano 

letivo. 
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IX- Compreender o termo 

inclusão e sua importância em 

nossa sociedade; 

 

- Desenvolver atitudes de respeito 

e boa convivência dentro do 

espaço escolar. 

 

- Organizar e participar dos 

projetos da escola, como forma de 

propiciar diversas formas de 

acesso à aprendizagem em seus 

diversos aspectos; 

 

- Desenvolvimento de projeto para a 

Semana de Educação para a Vida, 

Semana da Inclusão e demais projetos da 

escola a partir do primeiro semestre do 

ano letivo; 

- Reunir toda comunidade escolar para 

conhecer e discutir o tema; 

- Expor as atividades realizadas pelos 

estudantes. 

- Organização e sistematização de todas 

as atividades propostas. 

 

- Corpo Docente, 

Coordenadores, Supervisor 

Pedagógico, Direção 

Escolar, Sala de Recursos, 

SOE, Equipe especializada, 

Sala de Leitura e estudante. 

- Por meio da participação 

dos sujeitos envolvidos no 

processo. 

- Ao longo de todo o ano 

letivo, respeitando o 

calendário escolar e a 

organização da escola. 

X – Desenvolver o projeto “Bem-

estar e saúde” na escola. ” 

- Reunir professores e servidores para 

conhecimento e formação sobre o tema; 

- Organização temática por área de 

conhecimento e bloco de aprendizagem; 

- Ciclo de palestras com profissionais da 

área de saúde, nutrição e educação física 

sobre o tema; 

- Desenvolvimento, apresentação e 

exposição   dos trabalhos realizados pelos 

estudante sob a supervisão dos 

professores; 

- Estudante. - Avaliação se dará de 

forma processual e 

contínua. 

- Ao longo de todo ano 

letivo 
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XI - Desenvolver o projeto 

literário sob orientação dos 

professores de Língua Portuguesa; 

- Apresentação de diversos escritores e 

autores . 

- Demonstração das diferentes formas de 

escrita e leitura. 

- Identificação dos descritores de 

aprendizagem dos estudantes; 

- Exposição dos trabalhos desenvolvidos 

pelos estudantes em preparação a 

Olímpiada de Português; 

- Estudante. - Avaliação se dará de 

forma processual e 

contínua. 

- Ao longo de todo ano 

letivo 

XII - Desenvolver o raciocínio 

lógico em Matemática; 

- Promover   atividades com jogos 

educativos (dama, xadrez, jogos 

interativos, sudoku, etc.) para 

desenvolver habilidades como 

organização, raciocínio e  concentração, 

bem como desenvolver situações 

problemas; 

- Estudante. - Avaliação se dará de 

forma processual e 

contínua. 

- Ao longo de todo ano 

letivo 

XIII - Desenvolver o projeto “Dia 

do Estudante.” 

- Desenvolver atividades educativas e 

recreativas como palestras, jogos, filmes 

e oficinas tendo como objetivo valorizar 

a importância de estudar e integrar todos 

os estudantes. 

- Estudante. - Avaliação se dará de 

forma processual e 

contínua. 

- Ao longo de todo ano 

letivo 

XIV -  Desenvolver o projeto “ Se 

há higiene não falta saúde” 

 Estudantes e família do 

Ensino Especial. 

Avaliação se dará de forma 

processual e contínua. 

Ao longo de todo ano 

letivo 
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Objetivo Ações Público-alvo Avaliação das ações propostas Cronograma 

XV – Informar, conscientizar, 

esclarecer e articular escola e 

família, sobre a prevenção e os 

cuidados na infância. 

 

- Conscientização familiar e 

ambiental.  

 

- Tratar os temas: Educação 

sexual, ECA e Prevenção ao 

abuso de drogas no - BIA 

Palestras: Saúde, Conselho 

tutelar e PM. 

 

Vídeos. 

 

Debates. 

Estudantes e família Avaliação se dará de forma 

processual e contínua. 

Ao longo de todo ano letivo 

XVI – Promover a reflexão 

sobre a violência na escola. 

 

- Orientar os estudantes a 

reconhecer o abuso sexual 

 

 

- Compreender a pessoa em 

seus vários grupos. 

 

- Conscientização sobre a 

realização de primeiros 

socorros. 

-Palestras realizadas pela 

PMDF e pelo Corpo de 

Bombeiros  

 

-Encontros realizados por 

profissionais de saúde. 

 

-Oficinas para trabalhar o tema. 

 

- Exposição de relatos. 

 

- Debates em grupo. 

- Vídeos demonstrativos. 

Estudantes. - Avaliação se dará de forma 

processual e contínua. 

Ao longo de todo ano letivo 
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XVII – Abordar regras de 

convivência visando 

diminuição dos índices de 

indisciplina e a melhoria da 

convivência no meio escolar. 

 

- Rodas de conversa. 

- Contação de histórias. 

- Dramatização. 

 

Estudantes. - Reflexões diárias. 

- Auto – avaliação. 

Ao longo de todo ano letivo. 

XVIII – Estimular o interesse 

e o encantamento pela leitura 

e a aquisição do hábito pela 

leitura por parte dos 

estudantes. 

- Contação de histórias. 

- Sacola literária. 

- Atividades interpretativas.  

Sala de leitura e Estudantes. - Avaliação se dará de forma 

processual e contínua. 

Ao longo de todo ano letivo. 

XIX- Fomentar a cultura da 

paz. 

- Sensibilizar a família da 

importância de sua 

participação efetiva na escola. 

- Reduzir os índices de 

violência na escola. 

- Encontro com as famílias 

envolvendo SOE / Equipe. 

 

- Palestras sobre a temática para 

estudantes e famílias. 

 

- Formar estudantes mediadores 

de conflitos. 

 

- Eleger um conselho mediador 

de conflitos com representantes 

de cada segmento. 

- Estudantes e familiares. - Avaliação se dará de forma 

processual e contínua. 

Ao longo de todo ano letivo. 

XX- Trabalhar de forma 

lúdica o letramento. 

Oficinas sobre letramento para 

os 4º’s e 5º’s anos. 

-Estudantes. - Resultados das avaliações 

institucionais. 

Ao longo de todo ano letivo. 
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- Discutir e esclarecer 

questões sobre o tema. 

 

- Desenvolver valores como 

respeito. 

 

Atividades em sala de aula para 

trabalhar os temas sexualidade 

e Bullying. 

 

- Observações sobre o 

comportamento dos estudantes. 
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22. ANEXOS 

 

22.1 – FOTOS E REGISTROS DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO PP  

 

SEGMENTO PAIS E SERVIDORES 

     
 

SEGMENTO PROFESSORES E ESTUDANTES 
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MOMENTOS DE HORA CÍVICA 
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REAGRUPAMENTO INTERCLASSE 

ANOS INICIAIS 
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REAGRUPAMENTO INTRACLASSE 

ANOS FINAIS 
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PROJETO LENDO E LETRANDO 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

E 

Saídas de campo 

Parque educador 

                  

              

Fórum mundial da água 
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Fábrica da Coca Cola (Empreendedorismo) 

     

 

Cinema 
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ATENDIMENTO SALA DE RECURSOS E PROJETO INTERVENTIVO 
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ATENDIMENTO DA SALA DE LEITURA 
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ATIVIDADES DE PSICOMOTRICIDADE 

ANOS INICIAIS 
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BEM ESTAR NA ESCOLA 

BEM ESTAR PARA A VIDA 
 

 

      

 

 

 

 

             

 

           

 

            



 

258 
 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO ENSINO ESPECIAL 
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GRUPO DE PAIS SOE / SEAA 

                  
 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

260 
 

VENCENDO O XADREZ 
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PROJETO CID / JEREM 

Centro de Iniciação Desportiva 

Jogos Escolares do Recanto das Emas 
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CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 
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SUBEP / DIEF / OUTRAS CREs 

No CEF 802 
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SEMANA PEDAGÓGICA 

              

 

              

 

         

 

 

 



 

265 
 

CONSCIÊNCIA NEGRA E ÉTICO RACIAL 
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CIRCUITO DE CIÊNCIAS 
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ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS 
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PROJETO TRANSIÇÃO 

ENSINO MÉDIO, LÁ VOU EU! 

               

 

 

 

              
 

 

 


